
Trường Khu Vực Southwick 
Chương Trình Học Tập Từ Xa 

 
Kính Gửi các Giáo Viên, Gia Đình và Học Sinh của Cộng Đồng SRS! 
 
 Tôi không thể nói hết lòng biết ơn của tôi đối với những nỗ lực, sự kiên nhẫn và hỗ trợ 
của quý vị trong ba tuần qua. Việc đóng cửa các trường học yêu dấu ở Southwick của 
chúng ta trong vài tuần tới là một thời gian đầy thử thách với tất cả chúng ta ở nhiều 
cấp độ khác nhau. Tôi tin tưởng rằng nếu tiếp tục đoàn kết và hỗ trợ nhau, chúng ta sẽ 
tìm thấy sức mạnh trong nhau, và sức mạnh đó sẽ giúp cộng đồng trường học sôi động 
của chúng ta mạnh mẽ hơn. 
 
 Với những tin tức ban đầu về cuộc khủng hoảng này dẫn đến việc phải đóng cửa các 
trường học trong hai tuần, tôi đã yêu cầu các giáo viên thực hiện nhiệm vụ cung cấp bài 
tập cho học sinh. Chiều sâu của các bài tập là sự bổ sung cho các tiêu chuẩn và tài 
nguyên đã được giảng dạy trước đây mà mọi người học đều có thể dễ dàng tiếp cận. 
Khi trường chuyển từ tuần 1 sang tuần 2 và 3 của thời gian đóng cửa, các giáo viên đã 
sử dụng nhiều chế độ tiếp cận và tham gia khác nhau để giữ sự kết nối của học sinh. 
 
 Thông báo gần đây của Thống Đốc rằng các trường sẽ đóng cửa ít nhất là tới ngày 4 
tháng Năm năm 2020 đã khiến Ủy Viên Giáo Dục Tiểu Bang gửi cho các trường một bộ 
nguyên tắc hướng dẫn tăng cường. Khả năng mở rộng các cơ hội học tập và việc tạm 
đóng cửa lớp học truyền thống trong thời gian kéo dài đã dẫn đến việc phát triển một kế 
hoạch học tập từ xa cho SRS. 
 
Mục đích của kế hoạch là phác thảo các quy trình, tài nguyen và hỗ trợ sẵn có để đáp 
ứng các nhu cầu về mặt xã hội, tình cảm, học thuật và trong trường hợp này là nhu cầu 
sức khỏe cho tất cả học sinh và gia đình của chúng ta. 
 
Các nhà quản lý điều hành và giáo viên đã liên lạc với nhau trong vài tuần qua để chia 
sẻ kinh nghiệm ban đầu của họ về việc học tập từ xa. Ngoài ra, ở tất cả các cấp độ, các 
chuyên gia được kết nối với SRS đã hợp tác với các đồng nghiệp của mình trên toàn 
tiểu bang về các chiến lược, tài nguyên và thực tiễn có thể mang lại lợi ích cho học sinh 
và gia đình của Southwick. Chúng tôi đã lắng nghe nhu cầu của cộng đồng trường học 
trong việc phát triển kế hoạch học tập từ xa của trường. 
 
Kế hoạch học tập từ xa đã được thiết kế để trở thành một nguồn tài nguyên cung cấp 
trải nghiệm học tập có thể quản lý, phong phú và bền vững. Nó đã được tạo ra vì học 
sinh, giáo viên và gia đình. Vào thứ Hai, ngày 6 tháng Tư năm 2020, chúng tôi sẽ bắt 
đầu giai đoạn tiếp theo của việc học tập từ xa tại Trường Khu Vực Southwick. Tôi 
khuyến khích các học sinh và gia đình liên lạc với giáo viên và nhân viên điều hành khi 
có nhu cầu. 
 
Xin chúc quý vị có sức khỏe và tinh thần tốt trong thời gian này. 
Joe Turmel 
Hiệu trưởng 
Trường Khu Vực Southwick 



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. 

 
Hướng Dẫn 
 

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. 

 

 Dự kiến các học sinh sẽ tham gia vào sự kết hợp giữa công việc theo hướng 
dẫn và độc lập để cân bằng thời gian trực tuyến và các bài tập tương tự trong 
khoảng 3 giờ một ngày. Giáo viên nên lập kế hoạch để mỗi học sinh tham gia 
học tập khoảng 45 phút một ngày. 

 

 Chúng tôi khuyến khích các giáo viên hợp tác trong và giữa các lĩnh vực nhằm 
mục đích giải quyết và lập kế hoạch cho các nhu cầu của học sinh. 

 

 Các giáo viên phải xem xét nhu cầu của học sinh khuyết tật của chúng ta, các 
học sinh mà tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, học sinh có nhu cầu về cảm xúc, và 
sự năng động của gia đình. 

 

 Bất kỳ tài liệu mới nào được đưa vào đều nên được thực hiện với nhận thức 
rằng người hướng dẫn phải cung cấp sự hỗ trợ có thể tiếp cận được cho tất cả 
học sinh trong hoàn cảnh hiện tại. 

 

 Tất cả các bài học đều phải được gửi qua đường điện tử. 
 

 Các giáo viên được tự do thử nghiệm các tài nguyên và công cụ. Ngoài ra, các 
cố vấn về học tập, chuyên gia truyền thông, cố vấn và y tá là nguồn lực toàn 
trường. 

 

  Học tập từ xa không đồng nghĩa với học trực tuyến. Việc nghiên cứu, tham gia 
và hoàn thành các bài học không cần phải ngồi trước màn hình. 

 
Bài Tập 
 

 Các hoạt động học tập nên hỗ trợ kiến thức sâu hơn và làm phong phú các tiêu 
chuẩn ưu tiên. 

 

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



 Để giúp học sinh, gia đình và giáo viên quản lý việc phổ biến bài tập, sẽ có phần 
giới thiệu xen kẽ về tài liệu mới mỗi tuần: 

o Thứ Hai - Giáo Dục Kỹ Thuật/ Nghiên Cứu Xã Hội 
o Thứ Ba - Anh Ngữ/Mỹ Thuật 
o Thứ Tư - Ngôn Ngữ Thế Giới/Khoa Học  
o Thứ Năm - Giáo Dục Thể Chất/Sức Khỏe/Toán 
o Toán Trung học có tùy chọn gửi bài tập hàng tuần vào thứ Năm hoặc dạy 

các bài học hàng ngày. 
 

 Thời hạn nộp bài tập sẽ được đăng trên Teams.  
 

 Các học sinh có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân sẽ có một giáo viên trợ giảng 
ngoài chuyên gia giáo dục đặc biệt của học sinh đó để hỗ trợ hoàn thành các bài 
học. Giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ hỗ trợ học sinh truy cập tài nguyên. 

 
Giao Tiếp 
 

 Giáo viên sẽ tiếp tục duy trì 2 giờ một ngày là giờ hành chính.  
 

 Giáo viên sẽ tiếp tục sử dụng các ứng dụng Teams, PlusPortals, Zoom và các 
nền tảng công nghệ khác để cung cấp hướng dẫn, trả lời câu hỏi hoặc kiểm tra 
học sinh. 

 

 Tất cả những học sinh có thời gian dài không tham gia hoặc liên hệ với giáo viên 
sẽ được chuyển đến bộ phận tư vấn của trường. 
 

 Giáo viên sẽ thường xuyên trả lời email trong thời gian của ngày học bình 
thường. Các email gửi sau 3 giờ chiều sẽ được trả lời vào ngày hôm sau.  

 
Trách Nhiệm 
 

 Điểm Quý 4 sẽ được ghi nhận đạt/không đạt và sẽ không được tính vào điểm 
trung bình GPA của học sinh.  

 Bắt đầu từ ngày 6 tháng Tư năm 2020, các bài tập theo quyết định của giáo viên 
sẽ được đánh giá là tín chỉ/phi tín chỉ và tổng kết vào điểm đạt/không đạt của 
Quý 4.  

 Giáo viên sẽ cung cấp thông tin phản hồi cho học sinh về các bài tập hàng tuần. 
 Hàng tuần, giáo viên sẽ chỉ giao bài tập tín chỉ/phi tín chỉ trong PlusPortals. 
 Các giáo viên giáo dục phổ thông dự kiến sẽ hoàn thành nghĩa vụ tham gia các 

cuộc họp IEP và 504 từ xa. 

 

 

 



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.  

 

Tiếp Cận Cho Người Học Anh Ngữ  

 

Giáo viên dạy Người học Anh ngữ (ELL) sẽ là đầu mối liên lạc chính cho các gia đình 
trong chương trình của chúng tôi. Giáo viên ELL sẽ thảo luận về kế hoạch học tập từ xa 
và cung cấp tài nguyên cho học sinh và gia đình của các em. Vui lòng cho chúng tôi 
biết nếu chúng tôi có thể hỗ trợ bằng cách gửi email đến giáo viên ELL của con quý vị 
(Trường Khu Vực Southwick - Michelle Meczywor tại địa chỉ mmeczywor@stgrsd.org) 
hoặc đến Giám Đốc ELL, Jenny Sullivan tại địa chỉ jsullivan@stgrsd.org.  

 
Công nghệ 
 
Giáo viên/nhân viên 
 Các nhà giáo dục Khu Vực Southwick có quyền truy cập vào toàn bộ bộ ứng dụng 
Office 365. Vì các ứng dụng thường xuyên được sử dụng với học sinh, các nhà giáo 
dục được khuyến khích sử dụng các ứng dụng như Teams. Nếu giáo viên cần hỗ trợ 
trực tiếp về bất kỳ phần mềm Office 365 nào, vui lòng liên hệ với người hướng dẫn cụ 
thể về nội dung của quý vị. Các giáo viên cần thiết bị có thể gửi yêu cầu đến bộ phận 
công nghệ thông qua trang web của khu học chánh. 
 
Học Sinh 

Hướng Dẫn Sử Dụng và Thông Tin Công Nghệ  

STGRSD đã phân phối máy tính xách tay cho giáo 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 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 quý vị cần bất kỳ hỗ trợ công nghệ bổ sung, hãy liên hệ với cô Romani, 
(sromain@stgrsd.org hoặc gọi đến số điện thoại 413-569-6171). Các cố vấn và nhân 
viên khác sẵn sàng phục vụ cộng đồng trường học của chúng ta để cung cấp hỗ trợ từ 
xa nếu quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. 
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Bộ phận công nghệ thông tin đã thiết lập "Cài Đặt Lại Mật Khẩu Tự Phục Vụ" (SSPR) 
trong Office365, cho phép học sinh thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu mà không cần sự 
tham gia hoặc trợ giúp của quản trị viên.  
  
SSPR cho phép học sinh nhanh chóng truy cập và tiếp tục làm việc bất kể địa điểm và 
thời gian trong ngày. Bằng cách cho phép học sinh tự truy cập, khu học chánh của 
chúng ta có thể giảm thời gian phi sản xuất và chi phí hỗ trợ cao cho hầu hết các vấn 
đề phổ biến liên quan đến mật khẩu.  
  
Lần tiếp theo khi học sinh đăng nhập vào tài khoản email O365 của mình, các em sẽ 
được hỏi thêm thông tin: Người quản trị của bạn yêu cầu bạn thêm thông tin bảo mật 
bổ sung để giúp khôi phục tài khoản của bạn. Câu hỏi bảo mật không được định cấu 
hình: Thiết lập ngay bây giờ.  
  
GHI CHÚ: Học sinh sẽ được yêu cầu chọn/đăng ký 3 câu hỏi bảo mật để sử dụng và 
trả lời cho việc đặt lại mật khẩu. Học sinh sẽ có một nhóm 16 câu hỏi để lựa chọn và 
đăng ký câu hỏi bảo mật của mình với câu trả lời, chọn xác minh và sau đó kết thúc, 
các em có thể đặt lại mật khẩu của riêng mình (xem hình ảnh đính kèm). 
 
 
 
Các Hoạt động Của Học Sinh 
 
 Nhân viên của chúng tôi cam kết giữ cho các câu lạc bộ và các hoạt động của học sinh 
hoạt động trong thời gian đóng cửa trường. Chúng tôi muốn chia sẻ những điểm nổi bật 
gần đây trong ba tuần qua với các hoạt động của học sinh. 
  

 Các lãnh đạo lớp ở các lớp 9-11 đã tổ chức hoạt động cộng đồng #RamStrong 
cho PK-12 của khu học chánh.  

 Hội Đồng Học Sinh đang chuẩn bị cho Tuần Lễ Tinh Thần trong tuần này với tất 
cả các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội của khu học chánh.  

 Câu Lạc Bộ Games đã gặp gỡ qua internet và chơi các trò chơi cờ bàn có nền 
tảng dựa trên web.  

 Câu Lạc Bộ Ảo Thuật đang tích cực nghiên cứu để xem liệu họ có thể tham gia 
qua internet hay không. 

 NHS đang tổ chức một cơ hội cung cấp dạy kèm trực tuyến cho học sinh, sẽ có 
thêm thông tin. 

 SADD đã gửi những thông báo tích cực đến các cựu chiến binh của chúng tôi tại 
Holyoke Soldier Home để đưa vào Bản Tin Phiên Bản Đặc Biệt của Soldier 
Home. 

 
 
 

 


