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Dear CSCE Families, 
 
Thank you for your support of our children and our community at this time. We understand that 
closures and countywide shelter-in-place orders are difficult and stressful for all. Our overall goal 
is to support the health of our community and to educate our children. We recognize that there 
are barriers to doing so remotely, and we are working with our local, state, and federal partners 
to explore current and future opportunities for our children. This includes working directly with 
our SELPA, local partners, and the CDE on Special Education needs for our children. We ask 
for your patience during this unprecedented time. We will reach out with more communication 
later this week. In the meantime, please take care of yourselves and your families. 
 
Wishing you all good health,  
Sincerely, 
Monique F. Brinson 

Monique Brinson, MS 
Principal 
 

********** 
 

Estimadas familias de CSCE, 
 
Gracias por su apoyo a nuestros niños y nuestra comunidad en este momento. Entendemos 
que los cierres y las órdenes de refugio en el lugar del condado son difíciles y estresantes para 
todos. Nuestro objetivo general es apoyar la salud de nuestra comunidad y educar a nuestros 
hijos. Reconocemos que existen barreras para hacerlo de forma remota, y estamos trabajando 
con nuestros socios locales, estatales y federales para explorar las oportunidades actuales y 
futuras para nuestros hijos. Esto incluye trabajar directamente con nuestro SELPA, socios 
locales y el CDE sobre las necesidades de educación especial para nuestros niños. Le pedimos 
su paciencia durante este tiempo sin precedentes. Nos comunicaremos con más comunicación 
a finales de esta semana. Mientras tanto, cuídense ustedes y sus familias. 
 
Deseándoles a todos buena salud, 
Sinceramente, 
Monique F. Brinson 
Monique Brinson, MS 
Directora 
 
尊敬的CSCE家庭， 
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感谢您目前对我们的孩子和社区的支持。 我们知道，封锁和全县范围内的就地庇护令对所有人来

说都是困难且压力重重。 我们的总体目标是支持我们社区的健康并教育我们的孩子。 我们认识到

远程进行操作存在障碍，我们正在与我们的地方，州和联邦合作伙伴合作，为我们的孩子探索当

前和未来的机会。 这包括直接与我们的SELPA，当地合作伙伴以及CDE合作，以解决我们孩子的特

殊教育需求。 我们要求您在这段空前的时间中耐心等待。 我们将在本周晚些时候与更多的人联

系。 同时，请照顾好自己和家人。 

 

祝大家身体健康， 

真诚的 

 

莫妮克·布林森 

 

莫妮克·布林森（Monique Brinson） 

主要 

********** 
 
 ، CSCE أعزاء أسر
 
 شكرا لدعمكم ألطفالنا ومجتمعنا في هذا الوقت. نحن نتفهم أن عملیات اإلغالق وأوامر اإلیواء الموضعي على مستوى المقاطعة صعبة
 ومرهقة للجمیع. هدفنا العام هو دعم صحة مجتمعنا وتعلیم أطفالنا. نحن ندرك أن هناك عوائق أمام القیام بذلك عن بعد ، ونعمل مع
 SELPA شركائنا المحلیین والدولیین والفدرالیین الستكشاف الفرص الحالیة والمستقبلیة ألطفالنا. وهذا یشمل العمل مباشرة مع
 على احتیاجات التعلیم الخاص ألطفالنا. نطلب صبركم خالل هذا الوقت غیر المسبوق. سنتواصل مع المزید CDE والشركاء المحلیین و
 .من االتصاالت في وقت الحق هذا األسبوع. في هذه األثناء ، یرجى االعتناء بأنفسكم وعائالتكم
 
 ، أتمنى لكم جمیعًا صحة جیدة
 ،بإخالص
 مونیك ف.برینسون
 مونیك برینسون
 
 
 

 

Kính gửi các gia đình CSCE, 



 

 

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trẻ em của chúng tôi và cộng đồng của chúng tôi tại thời điểm này. Chúng tôi 

hiểu rằng việc đóng cửa và các đơn đặt hàng tại chỗ trên toàn quận là khó khăn và căng thẳng cho tất 

cả mọi người. Mục tiêu chung của chúng tôi là hỗ trợ sức khỏe của cộng đồng và giáo dục con cái. 

Chúng tôi nhận thấy rằng có những rào cản để thực hiện điều đó từ xa và chúng tôi đang làm việc với 

các đối tác địa phương, tiểu bang và liên bang để khám phá các cơ hội hiện tại và tương lai cho trẻ em 

của chúng tôi. Điều này bao gồm làm việc trực tiếp với SELPA, các đối tác địa phương và CDE về các nhu 

cầu Giáo dục Đặc biệt cho trẻ em của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn trong thời gian 

chưa từng có này. Chúng tôi sẽ tiếp cận với nhiều thông tin hơn vào cuối tuần này. Trong khi đó, xin 

hãy chăm sóc bản thân và gia đình của bạn. 

 

Chúc bạn luôn mạnh khỏe 

Trân trọng, 

Monique F. Brinson, MS 

Hiệu trọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


