
Khi cuộc khủng hoảng COVID-19 tăng cao, chúng tôi đã cố gắng cung cấp các tài 

nguyên giáo dục cho học sinh và phụ huynh. Chúng tôi bắt đầu bằng cách cung cấp 

một tài liệu về các tài nguyên và hoạt động mà phụ huynh có thể sử dụng để giữ cho 

học sinh kết nối với việc học tập. Với sự chỉ đạo của Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung 

Học do việc đóng cửa trường học kéo dài, những tinh chỉnh đã được thực hiện cho kế 

hoạch học tập liên tục của học sinh và sẽ có hiệu lực vào Thứ Hai, ngày 6 tháng Tư 

năm 2020.  

 Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp quyền truy cập vào các nền tảng học tập trực tuyến và 

các giáo viên sẽ tiếp tục cung cấp hai đến ba cơ hội học tập bổ sung mỗi tuần để mở 

rộng và đào sâu việc học tập của học sinh. Các giáo viên Đặc biệt và Title I cũng sẽ 

cung cấp các hoạt động hàng tuần được bao gồm trong các bản tin dành cho cấp lớp. 

Các cố vấn điều chỉnh của nhà trường cũng sẽ cung cấp một yếu tố xã hội và cảm xúc 

trong các bản tin này. Thông tin này sẽ được gửi đến các gia đình vào Chủ nhật mỗi 

tuần. Hướng dẫn của DESE là học sinh nên tham gia vào các cơ hội học tập trong 

khoảng 3 giờ mỗi ngày, tức là khoảng một nửa ngày học.   

 

Các Kỳ VọngHàng Tuần Đối Với Học Sinh 

Đọc và Toán Chương trình i-Ready 

K-2- Ba (3) ngày một tuần, 20-30 phút mỗi môn.     

     

Lexia  

Tất cả các lớp- 15 phút mỗi ngày 

 

Đọc - có thể kết hợp âm thanh, đọc độc lập hoặc cùng đọc với người khác 

PreK   15 phút mỗi ngày 

K         30 phút mỗi ngày 

1         30 phút mỗi ngày 

2         30-45 phút mỗi ngày  

 

Các hoạt động/dự án do giáo viên giao 

Tất cả các lớp sẽ có 2 đến 3 hoạt động hoặc dự án được đăng hàng tuần để ôn tập 

hoặc làm trau giồi các tiêu chuẩn đã được dạy trước đó. Các hoạt động và dự án này 

nên độc lập và không cần hỗ trợ nhiều hơn một bài tập về nhà thông thường.  

 

Hướng dẫn bổ sung là không chấm điểm chính thức bài tập của học sinh, mặc dù dự 



kiến học sinh sẽ tham gia vào các cơ hội học tập được thiết kế một cách khéo léo và 

chu đáo bởi các giáo viên của chúng tôi. Các giáo viên sẽ có khả năng theo dõi các học 

sinh đang hoàn thành và tham gia vào bài tập và các em có thể cần hỗ trợ thêm. Sự 

tiến bộ của học sinh sẽ được ghi nhận trong sổ liên lạc. Việc hoàn thành 60% lượng bài 

tập là thể hiện sự cố gắng tốt. 

 

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc cần hỗ trợ bổ sung, giáo viên của chúng tôi sẽ bố trí hai giờ 

làm việc hàng ngày. Họ sẽ thông báo thời gian cụ thể có thể làm việc với quý vị. Xin lưu 

ý, thời gian cụ thể có thể thay đổi do thời gian này các giáo viên cũng đang làm việc ở 

nhà và phải sắp xếp cân bằng giữa công việc và việc nhà của họ, nhưng họ sẽ cố gắng 

để có giờ giấc nhất quán.  

 


