
Kế Hoạch Học Tập Từ Xa của Khu Học Chánh Khu Vực Southwick-Tolland-Granville 

Tổng Quan Về Việc Học Tập Từ Xa: 

● Mục đích của học tập từ xa là tất cả các trường nên cung cấp cho học sinh cơ hội học tập 

thay thế để các em có thể duy trì sự sẵn sàng học tập và kết nối với việc học tập. 

 

● Kế hoạch học tập từ xa này không có nghĩa là thay thế các kế hoạch học tập đã được các 

giáo viên và hiệu trưởng đề ra cho học sinh của trường mình. Thay vào đó, nó được dự 

kiến phục vụ như một khung bao quát các kỳ vọng cho công việc đó và các kế hoạch cụ 

thể hơn. Hy vọng rằng hiệu trưởng nhà trường sẽ cung cấp các kế hoạch chi tiết hơn phù 

hợp với trường con của quý vị trong vài ngày tới. 

 

● Ban đầu, các giáo viên được giới hạn ở việc "ôn tập và trau giồi". Tuy nhiên với thời gian 

đóng cửa trường kéo dài đến ngày 4 tháng Năm, chúng tôi đang nới lỏng giới hạn đó. Giáo 

viên có thể sử dụng phán đoán chuyên môn của mình để xác định các tiêu chuẩn/nội dung 

mà các hoạt động nên bao hàm, với nhận thức rằng bất kỳ nội dung nào "mới" đều phải 

làm sao cho học sinh có thể nắm bắt và áp dụng nó với sự hỗ trợ hạn chế mà thực tế mới 

của chúng tôi đặt ra. 

● Các bài tập sẽ không được chấm điểm theo kiểu truyền thống mà sẽ áp dụng hoàn thành 

tín chỉ. Việc này sẽ hơi khác nhau ở mỗi cấp lớp và quý vị sẽ nhận được thông tin cụ thể 

hơn từ hiệu trưởng. 

● Các bài tập/hoạt động nên được đưa ra theo lịch thường xuyên, nhưng không cần ra bài 

tập mới hàng ngày. 

 

● Thời gian khôn ngoan, chỉ lập kế hoạch cho khoảng một nửa (là nhiều nhất) những gì 

chúng ta mong đợi học sinh sẽ làm nếu các em ở trên lớp.  

 

● Vào thứ Hai, ngày 6 tháng Tư năm 2020, chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn tiếp 

theo của việc học tập từ xa trong Khu Học Chánh Khu Vực Southwick-Tolland-Granville.   

Dự kiến sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp trong tuần đầu tiên này khi các trường và giáo viên 

điều chỉnh kế hoạch của họ cho những thay đổi này trong các kỳ vọng học tập từ xa.  Như 

với bất kỳ điều gì mới khác, có thể có những vấn đề và thách thức cần giải quyết và chúng 

tôi xin cảm ơn quý vị trước về sự kiên nhẫn và cảm thông khi chúng tôi làm việc với quý vị 

để giải quyết bất kỳ mối quan tâm nào. 

 

Hướng Dẫn Về Việc Học Tập Từ Xa 

Chúng tôi nhận ra rằng mức độ giảng dạy cho học tập từ xa sẽ không tương đương với những gì 

được dạy trong môi trường lớp học truyền thống.  Chúng ta cần nhạy cảm hơn bao giờ hết với nhu 

cầu của học sinh và gia đình.  Chúng tôi hiểu rằng các phụ huynh và người giám hộ sẽ chịu trách 

nhiệm về việc học tập của con cái mình, và họ có thể không quen thuộc với nội dung và thực hành 

hướng dẫn; do đó, học sinh sẽ có ít cấu trúc, hỗ trợ và thời gian học tập rõ ràng hơn so với những 

gì các em sẽ nhận được trong một ngày học điển hình tại trường của chúng tôi.   



Vì vậy, chúng tôi đã chia sẻ các yếu tố sau đây để nhân viên của chúng tôi ghi nhớ khi họ tham gia 

vào mô hình giáo dục mới này: 

● Học sinh sẽ được tham gia học tập tự hướng dẫn trong các môi trường giáo dục thay thế 

với ít cấu trúc hơn, quyền tiếp cận hạn chế với các giáo viên của mình và rất nhiều sự kiện 

khác xảy ra trong cuộc sống của các em. 

● Phụ Huynh/Người Giám Hộ không thể thay thế giáo viên hướng dẫn của chúng tôi; họ có 

thể không biết nội dung và ngay cả khi biết nội dung, họ có thể không biết các hướng dẫn 

thực hành phù hợp. Ví dụ, hướng dẫn toán tiểu học bây giờ khác với hướng dẫn toán tiểu 

học mà nhiều người trong chúng ta từng học. 

● Phụ Huynh/Người Giám Hộ có thể cũng còn phải đi làm hoặc làm việc tại nhà, chăm sóc 

trẻ nhỏ hoặc thành viên gia đình hoặc đối phó với bệnh tật.   

● Thời gian học tập sẽ ngắn hơn đáng kể và chúng tôi có thể hy vọng rằng sẽ giảm ít nhất 

một nửa mỗi ngày và mỗi tuần. 

● Chúng tôi khuyến khích các nhà giáo dục làm việc cùng nhau trong các nhóm và chú ý đến 

số lượng bài tập được giao cho học sinh và gia đình. 

● Khi các giáo viên lên kế hoạch và chúng tôi điều hướng môi trường học tập mới, chúng tôi 

đã nhấn mạnh rằng cần chú ý đến các nhóm học sinh dễ bị ảnh hưởng.  Hãy xem xét nhu 

cầu của học sinh khuyết tật, học sinh mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, học sinh có nhu 

cầu về tình cảm, học sinh sống với cha mẹ đơn thân, học sinh trong gia đình có cả cha mẹ 

làm việc bên ngoài nhà, gia đình có nhiều anh chị em và các thiết bị hạn chế, gia đình có 

nguồn lực hạn chế, v.v. 

 

Chúng tôi đã chia sẻ những kỳ vọng dưới đây cho nhân viên khi bắt đầu giai đoạn mới của việc 

học từ xa:  

 Các hoạt động học tập nên hỗ trợ các cơ hội học tập sâu hơn và trau giồi cho nội dung 

được học trước đó. Tất cả các nội dung "mới" đều cần sao cho học sinh có thể nắm bắt và 

áp dụng với sự hỗ trợ hạn chế hiện có. Các hoạt động sẽ được chia sẻ với học sinh qua kỹ 

thuật số và có thể bao gồm các tài nguyên trực tuyến.  Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng 

của việc giới hạn thời gian ngồi trước màn hình của học sinh và cố gắng có một phương 

pháp học tập cân bằng.   

 Các hoạt động nên tham gia ở cấp độ học tập độc lập, và học sinh có thể thực hiện hoạt 

động với sự hỗ trợ tối thiểu từ phụ huynh và người chăm sóc.   

 Không nên có các bài kiểm tra đánh giá tổng kết. 

 Thời gian khôn ngoan, chỉ lập kế hoạch cho khoảng một nửa (là nhiều nhất) những gì 

chúng ta mong đợi học sinh sẽ làm nếu các em ở trên lớp. 

 Phụ huynh chỉ nên hỗ trợ ở mức độ như đối với khi học sinh làm bài tập về nhà và không 

nhiều hơn. 

 Không nên yêu cầu xây dựng dự án hoặc tài liệu. 

 Các bài tập/hoạt động nên được đưa ra theo lịch thường xuyên, nhưng không cần ra bài 

tập mới hàng ngày. Vui lòng tham khảo các kế hoạch học tập từ xa của trường của con quý 

vị để biết thêm thông tin cụ thể. 

 Kết quả học tập sẽ không được xếp loại theo cách truyền thống, nhưng giáo viên có thể và 

nên có nhận xét đối với bất kỳ bài tập nào mà học sinh đã nộp. 



 Giao tiếp thường xuyên với học sinh sẽ giúp duy trì ý thức về cộng đồng lớp học và việc 

này được khuyến khích mạnh mẽ. Có thể có nhiều hình thức giao tiếp, bao gồm email 

nhóm hoặc bài đăng lên Teams, phản hồi bằng văn bản về bài tập của học sinh sinh hoặc 

đăng ký với học sinh bằng cách sử dụng nền tảng trò video chat(nếu con quý vị từ 13 tuổi 

trở xuống và quý vị không muốn chúng tham gia trò chuyện qua video, xin vui lòng thông 

báo cho giáo viên của con quý vị). 

 

 

Hướng Dẫn Đối Với Nhân Viên 

 Hãy phối hợp với các đồng nghiệp (ví dụ: giáo dục phổ thông, giáo dục đặc biệt, giáo viên ELL, 

cố vấn, y tá, thủ thư, nhà can thiệp về toán học, nhà trị liệu cơ năng, nhà trị liệu vật lý, nhà 

nghiên cứu bệnh học về ngôn ngữ và ngôn ngữ) để lập kế hoạch cho các hoạt động. 

 Nhân viên được tự do thử nghiệm. Các cố vấn hướng dẫn đã cung cấp ý tưởng, đề xuất và 

liên kết cho nhân viên sử dụng, và có sẵn như một tài nguyên cho tất cả mọi người. 

 Hãy áp dụng các hoạt động có thể tái sử dụng khi có thể (ví dụ: trò chơi, thói quen học từ, viết 

nhật ký). 

 Nhân viên không cần phải phát triển các bài học truyền thống từ đầu mỗi ngày.  Họ có thể sử 

dụng các nguồn tài nguyên trực tuyến và hướng học sinh đến các nguồn đó. 

 Thu hút trí tưởng tượng của học sinh và sử dụng bộ kỹ năng giải quyết vấn đề của các em và 

để học sinh làm bài tập trong các dự án cùng anh chị em của mình. Nhấp chuột vào đây để 

xem ví dụ về công việc. 

 Không nhất thiết tất cả các bài tập phải ở mức cao nhất trong một sản phẩm hữu hình của một 

số loại.  

 Thiết kế bài học sao cho có thể cung cấp các ứng dụng ngoại khóa. 

 Kết hợp các hoạt động giải quyết vấn đề và dựa trên yêu cầu. 

 Tạo điều kiện cho các câu hỏi và thảo luận do học sinh dẫn dắt. 

 Kết hợp các hoạt động giải quyết vấn đề trong thế giới thực. 

 Đáp ứng sở thích học tập đa dạng bằng cách cho phép học sinh đưa ra lựa chọn về cách thể 

hiện kỹ năng làm chủ tài liệu đã học trước đó. 

 Khám phá các sự kiện hiện tại và thúc đẩy tư duy phản biện bằng cách tích hợp các phương 

tiện truyền thông, đọc, viết, nói và nghe vào các bài học nhiều mặt. 

 Kích thích sự sáng tạo bằng cách kết hợp các tài nguyên và kinh nghiệm về đồ họa, hình ảnh, 

thính giác, phương tiện truyền thông và in ấn. 

 

 

Các Quy Trình Chấm Điểm 

Chấm điểm: K-2:  
 Giáo viên nên cung cấp thông tin phản hồi bài làm mà học sinh hoàn thành tại nhà và sử dụng 

chúng làm cơ sở để đánh giá học sinh về việc nắm vững các tiêu chuẩn cấp lớp. Nếu một tiêu 
chuẩn không được dạy/đánh giá, việcnày có thể được nêu trong sổ liên lạc.  

 

Chấm điểm: 3-12:  
 Quý 3 - Học sinh sẽ có cơ hội nộp bài tập muộn/làm bài kiểm tra lại hoặc các bài toán đố, v.v. 

và giáo viên sẽ cho điểm số dựa trên bài tập hoàn thành cho đến ngày 13 tháng Ba.  

https://www.weareteachers.com/things-to-do-during-covid/?utm_content=1584460940&utm_medium=social&utm_source=facebook


 Quý 4 - Học sinh sẽ được cho điểm hàng tuần trên cơ sở tín chỉ/phi tín chỉ mà mức cao nhất là 
điểm đạt/không đạt cho mỗi khóa học/môn học vào cuối quý. Nếu một học sinh tích cục tham 
gia/hoàn thành các bài tập hàng tuần (bao gồm các cuộc họp ảo hoặc đăng ký khác với giáo 
viên), thì sẽ có được tín chỉ cho các bài tập đó.  

 Nếu học sinh không tham gia vào 60% bài tập trở lên trong Quý 4, trước khi tiếp tục với kết 
quả không có tín chỉ hoặc không đạt trong quý, giáo viên và hiệu trưởng sẽ xem xét liệu học 
sinh có quyền tiếp cận bình đẳng vào các cơ hội học tập từ xa được cung cấp không, lưu ý 
đến sự đa dạng của công nghệ, sức khỏe, khuyết tật và các thách thức ngôn ngữ có thể ảnh 
hưởng đến sự tham gia. Nếu có sự bất bình đẳng, học sinh sẽ được cung cấp một khóa 
học/môn học không hoàn chỉnh, với cơ hội tái cấu trúc với việc học khi trường học mở lại.  

 

Tiếp Cận Cho Học Sinh Khuyết Tật 

Các giáo viên giáo dục đặc biệt đã thường xuyên tiếp cận với tất cả các gia đình và người chăm 

sóc và sẽ tiếp tục kiểm tra và thảo luận về thời gian để tiếp tục liên lạc. Họ sẽ hợp tác với các nhà 

cung cấp dịch vụ liên quan, giáo viên giáo dục phổ thông và những người khác hỗ trợ cho học sinh 

để đảm bảo rằng các đề xuất cho các hoạt động là phù hợp và dễ tiếp cận. Các cuộc họp nhóm bị 

hoãn sẽ được lên lịch lại. Giáo viên và phụ huynh sẽ được thông báo về ngày và thời gian sắp xếp 

lại khi lịch trình được lập xong. 

 

Tiếp Cận Cho Người Học Anh Ngữ 

Các giáo viên dạy Người Học Anh Ngữ (ELL) đã liên hệ với các gia đình STGRSD trong chương 

trình của chúng tôi để thảo luận về kế hoạch cung cấp việc học tập từ xa và cung cấp hỗ trợ cho 

học sinh và gia đình các em.  Vui lòng cho chúng tôi biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bằng mọi 

cách bằng cách gửi email đến giáo viên ELL của con quý vị (Woodland: Beth King theo địa chỉ 

email bking@stgrsd.org, Powder Mill: Joy Stacy-Bocchino theo địa chỉ email 

jbocchino@stgrsd.org, Southwick Regional School: Michelle Meczywor theo địa chỉ email 

mmeczywor@stgrsd.org) hoặc gửi cho Giám Đốc ELL, Jenny Sullivan (jsullivan@stgrsd.org) 

 

Hỗ trợ METCO 

Các gia đình METCO cần nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng địa phương nên liên hệ với điều phối 

viên METCO Charlene Diaz (cdiaz@stgrsd.org). Tin nhắn email sẽ truy cập ba lần mỗi tuần và trả 

lời kịp thời.  Charlene sẽ liên hệ với từng gia đình METCO của chúng ta để đăng ký và cung cấp 

hỗ trợ. 

 

Hướng Dẫn Sử Dụng và Thông Tin Công Nghệ 

STGRSD đã phân phối máy tính xách tay cho giáo viên và nhân viên cần thiết bị vào thứ Ba, ngày 

24 tháng 3 và cho các gia đình cần thiết bị vào thứ Ba, ngày 31 tháng 3.  Chúng tôi sẽ đánh giá số 

lượng thiết bị còn lại và sẽ có thể có lần cấp thiết bị thứ hai theo nhu cầu và theo năng lực cho 

phép. Giám Đốc khu học chánh sẽ có thông tin thêm về vấn đề này trong những tuần tới. 

Nếu con quý vị gặp phải sự cố kỹ thuật với thiết bị do STGRSD cấp, vui lòng liên hệ với thư ký nhà 

trường theo số văn phòng chính của trường (Woodland 569-6598, Powder Mill 569-5951, 

Southwick Regional School 569-6171). 

mailto:bking@stgrsd.org
mailto:jbocchino@stgrsd.org
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mailto:cdiaz@stgrsd.org


Giáo viên sẽ sử dụng Microsoft Teams và Zoom để tạo kết nối cá nhân với học sinh. Các nền tảng 

này tuân thủ Đạo Luật Bảo Vệ Internet Đối Với Trẻ Em (CIPA) và Đạo Luật Bảo Vệ Và Quyền 

Riêng Tư Trực Tuyến Của Trẻ Em (COPPA). Nếu quý vị không muốn con mình tham gia hội nghị 

truyền hình thông qua các tùy chọn này, vui lòng thông báo cho giáo viên của con quý vị. 

Theo luật pháp của tiểu bang và liên bang, bao gồm Đạo Luạt Chống Nghe Lén của 

Massachusetts và FERPA, phụ huynh và học sinh không được ghi lại bất kỳ và tất cả các bài học 

từ xa. Trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện trên cơ sở cá nhân do hoàn cảnh đặc biệt, và 

chỉ khi được sự đồng ý của tất cả mọi người tham gia vào bài học. Ngoài ra, mặc dù phụ 

huynh/người giám hộ được phép quan sát hướng dẫn trực tuyến theo cách thức không gây gián 

đoạn, ở mức độ các cơ hội học tập từ xa cung cấp quyền truy cập vào thông tin bí mật của học 

sinh, tất cả những người tham gia đồng ý, bằng cách tham gia vào cơ hội học tập từ xa này, về 

việc tránh phổ biến bất kỳ thông tin học sinh mật nào về những người tham gia là học sinh khác 

với bất kỳ và tất cả các bên thứ ba. Bằng cách tham gia vào các cơ hội học tập từ xa, quý vị đồng 

ý với yêu cầu này. 

Tương tự, chúng tôi yêu cầu mọi người trong cộng đồng nhà trường của chúng tôi hiểu rằng rằng 

các hội nghị qua video và các dịch vụ trực tuyến khác sẽ diễn ra tại nhà của các giáo viên và học 

sinh tham gia vào các cuộc gọi và chú ý đến quyền riêng tư của mọi người. Vì vậy, chúng tôi nhắc 

nhở học sinh ăn mặc phù hợp và chọn một địa điểm thích hợp trong nhà để tham gia vào bất kỳ và 

tất cả các cơ hội học tập từ xa, đặc biệt là các cơ hội có thành phần video. Cha mẹ/người giám hộ 

nên thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin cá nhân hoặc riêng tư mà họ không 

muốn tiết lộ. 

Học sinh sẽ phải cư xử theo các quy tắc ứng xử của trường trong khi tham gia học tập từ xa. Các 

hành vi bắt nạt trên mạng, quấy rối, phân biệt đối xử và lạm dụng quá trình học tập từ xa sẽ không 

được dung thứ và có thể dẫn đến đình chỉ học tập từ xa, cũng như hậu quả bổ sung khi trường 

học mở lại. Khu Học Chánh cũng khuyến khích nhân viên và học sinh hạn chế gián đoạn các bài 

học từ xa đến mức khả thi nhất (đồng thời cũng hiểu rằng đôi khi thú cưng, trẻ nhỏ, những người 

khác sống trong nhà và những khó khăn kỹ thuật có thể được ngăn chặn làm gián đoạn bài học 

diễn ra ở nhà). 

Bằng cách truy cập các dịch vụ này, khu học chánh hiểu rằng rằng quý vị và con quý vị đồng ý truy 

cập hướng dẫn trực tuyến và đồng ý tuân thủ đầy đủ các yêu cầu được nêu ở trên. 

Truy Cập Internet 

Các gia đình cần truy cập internet tại nhà trong thời gian đóng cửa trường học nên liên hệ với 

Chương trình Hỗ trợ Internet của Xfinity (Comcast) theo số 1-800-934-6489. 

 


