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Dear CSCE Families, 
 
Thank you for your continued support of our children and our community during this difficult 
time. We recognize that the recent statewide stay-at-home order without an end date can be 
unnerving. Please rest assured that our team is busy preparing to launch full distance learning 
plans with our students. Our team is reaching out to you to determine what needs you may have 
at this time. Please share with us so that we can learn best how to serve your students and 
families. We ask for your continued patience during this unprecedented time, and will continue 
to communicate with you as more updates become available. Please take care of yourselves 
and your families. 
Wishing you all good health. 
 
Sincerely, 
Monique F. Brinson 

Monique F. Brinson, MS 
Principal 
 
 
Estimadas familias de CSCE: 
 
Gracias por su continuo apoyo a nuestros niños y nuestra comunidad durante este momento 
difícil. Reconocemos que el reciente pedido estatal de quedarse en casa sin una fecha de 
finalización puede ser desconcertante. Tenga la seguridad de que nuestro equipo está ocupado 
preparándose para lanzar planes de aprendizaje a distancia con nuestros estudiantes. Nuestro 
equipo se está comunicando con usted para determinar qué necesidades puede tener en este 
momento. Comparta con nosotros para que podamos aprender mejor cómo servir a sus 
estudiantes y familias. Le pedimos su paciencia continua durante este tiempo sin precedentes y 
continuaremos comunicándonos con usted a medida que haya más actualizaciones 
disponibles. Por favor cuídense ustedes y sus familias. 
Les deseo a todos buena salud. 
 
Sinceramente, 
Monique F. Brinson 

Monique F. Brinson, MS 
Principal 
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敬爱的CSCE家庭， 
 
感谢您在这段困难时期，对学童和社区的持续支持。我们知道加州发布了占时无限期的“居家隔
离”，令人感到不安。 但请放心，我们的团队正全力准备着接下来的学生远距离学习计划。我们
团队也持续与您联系，以确知您这方面的需求。请和我们分享，我们好知道如何充分为孩童与您
的家庭服务。 我们希望您在这段未知时间内保持耐心，并会将新讯息继续随时提供。请保持自己
和家人的平安，健康。 
 
祝大家身体健康 
 
诚挚敬上 
 
莫妮克·布林森（MS） 
校长 
 
 
Kính gửi các gia đình CSCE, 
 
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ trẻ em và cộng đồng của chúng tôi trong thời gian khó khăn này. 
Chúng tôi nhận thấy rằng tất cả mọi người trong tiểu bang phải ở nhà mà không có ngày kết 
thúc có thể không đáng tin. Hãy yên tâm rằng nhóm của chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị để 
khởi động kế hoạch học tập từ xa đầy đủ với các học sinh của chúng tôi. Nhóm của chúng tôi 
đang liên hệ với bạn để xác định những gì bạn cần có thể có tại thời điểm này. Hãy chia sẻ với 
chúng tôi để chúng tôi có thể tìm cách tốt nhất phục  vụ học sinh và gia đình của bạn. Chúng tôi 
yêu cầu sự tiếp tục kiên nhẫn của bạn trong thời gian chưa từng có này và sẽ tiếp tục liên lạc 
với bạn khi có thêm thông tin cập nhật. Hãy chăm sóc bản thân và gia đình của bạn. 
Trân trọng, 
Monique F. Brinson 
Monique F. Brinson, MS 
Hiệu trưởng 
 

 ، CSCE أعزاء أسر
 

 نشكرك على دعمك المستمر ألطفالنا ومجتمعنا خالل هذه الفترة العصیبة. نحن ندرك أن أمر البقاء في المنزل األخیر على مستوى
 الوالیة بدون تاریخ انتهاء یمكن أن یكون مقلًقا. یرجى االطمئنان إلى أن فریقنا مشغول بالتحضیر إلطالق خطط التعلم عن بعد الكاملة مع
 طالبنا. یتواصل فریقنا معك لتحدید االحتیاجات التي قد تكون لدیك في الوقت الحالي. یرجى مشاركتنا حتى نتمكن من تعلم أفضل طریقة

 لخدمة الطالب والعائالت. نطلب منك الصبر المستمر خالل هذه الفترة غیر المسبوقة ، وسوف نستمر في التواصل معك كلما توفرت
 .المزید من التحدیثات. یرجى االعتناء بأنفسكم وعائالتكم

 .أتمنى لكم جمیعًا صحة جیدة
 

 ،بإخالص
 مونیك ف.برینسون

 MS ، مونیك ف.برینسون
 المالك

 
 


