
Kế Hoạch Học Tập Từ Xa của Khu Học Chánh Khu 

Vực Southwick-Tolland-Granville 

STGRSD xin cảm ơn và tri ân Trường Công Lập Ludlow và Trường Công Lập Lexington vì đã chia sẻ công việc và tóm tắt về các kế 

hoạch học tập từ xa với sự hướng dẫn của Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học.  

 

Ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

Kính Gửi Các Gia Đình và Cộng Đồng Khu Học Chánh Khu Vực Southwick- Tolland-Granville! 

 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị vì sự kiên nhẫn, hỗ trợ và sẵn sàng làm việc với Khu 

Học Chánh trong những tuần vừa qua. Đây là lần đầu tiên chúng ta trải qua một thời gian khó 

khăn như thế này và đã làm việc để tạo ra một "ngày học mới", và có lẽ việc đó sẽ trở thành 

bình thường đối với chúng ta trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng tới. Chúng tôi biết rằng 

việc chuyển đổi này là rất khó khăn đối với tất cả mọi người và cũng thấu hiểu những khó khăn 

mà nhiều học sinh, gia đình và nhân viên của chúng tôi gặp phải. 

Khi cuộc khủng hoảng này diễn ra và chúng ta đã chuyển từ đóng cửa ngắn hạn sang đóng 

cửa trong thời gian dài hơn, giáo viên và nhân viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để 

mang lại đến nhà quý vị sự học tập hấp dẫn và thực sự, sẽ giúp nâng cao và củng cố các bài 

học được dạy trước đây. Chúng tôi cũng đã làm việc như một cộng đồng trường học để mang 

các nền tảng giảng dạy (i-Ready và Lexia) đến với quý vị, nơi sẽ cung cấp các bài học phù hợp 

với nhu cầu học tập cụ thể của con quý vị. Bây giờ, Thống Đốc đã tuyên bố đóng cửa kéo dài 

đến ngày 4 tháng 5 năm 2020, Ủy viên Giáo dục Jeffrey Riley đã yêu cầu các giáo viên, đặc 

biệt là cấp trung học, sử dụng phán quyết chuyên môn của mình để xác định các bài tập hàng 

tuần của mình sẽ bao gồm các tiêu chuẩn và nội dung nào, hiểu rằng bất kỳ chương trình giảng 

dạy mới nào đều phải được dạy theo cách để tất cả học sinh có thể tiếp cận, nắm bắt và áp 

dụng nó với sự hỗ trợ hạn chế.  

Tuần trước, các quản trị viên của chúng tôi đã làm việc với các giáo viên để lập kế hoạch học 

tập từ xa của chúng tôi trong tương lai gần. Kế hoạch này không nhằm tái tạo ngày học bình 

thường, mà đúng hơn là nó nhằm cung cấp các cấu trúc và kỳ vọng xung quanh việc dạy và 

học. Kế hoạch này không lường trước được mọi tình huống hoặc kịch bản có thể xảy ra, vì tình 

hình không ngừng phát triển. Mục đích của chúng tôi là tìm ra sự cân bằng phù hợp để đáp ứng 

nhu cầu của học sinh, nhân viên và các gia đình. 

Vào thứ Hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020, chúng tôi sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của việc học 

tập từ xa. Hãy 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 mình cho những thay đổi về kỳ vọng đối với học tập từ xa 

của chúng tôi. Nếu có câu hỏi, bạn nên tuân theo cách thức mà bạn sẽ tuân theo nếu các 

trường vẫn dạy trực tiếp. Đầu tiên, hãy liên hệ với giáo viên của con quý vị và sau đó là hiệu 

trưởng. Vì hầu hết mọi người làm việc tại nhà, email sẽ là hình thức giao tiếp tốt nhất.  



 Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn các em học sinh đang làm việc chăm chỉ ở nhà, các bậc phụ 

huynh đang cố gắng làm việc và hỗ trợ học tập từ xa, và nhân viên của chúng tôi, những người 

cũng đang cân bằng cuộc sống gia đình và trách nhiệm giảng dạy của mình. Trong những lúc 

như thế này, tôi nhớ lại tầm nhìn của Quận, để chuẩn bị cho học sinh sự kiên trì, thích nghi và 

phát triển trong một thế giới luôn thay đổi. Đây không chỉ là những từ đơn giản, mà là nền tảng 

để chúng ta xây dựng mỗi ngày học. Tôi đang coi sự thay đổi trong học tập này là cơ hội cho 

nhân viên và học sinh của chúng ta cho thấy cách chúng ta mô phỏng tầm nhìn này và khi đại 

dịch này kết thúc và chúng ta trở lại với nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.  

 

Chúc quý vị an toàn và khỏe mạnh! 

 

Jennifer Willard  


