Mùa Thu 2020: Những Điều Học Sinh và Gia Đình Cần
Biết về Việc Tham Gia Học Tập
Ngày 2 Tháng 9, 2020

Chúng tôi rất vui mừng khi thấy học sinh trở lại trường trong năm nay. Mặc dù chúng tôi không thể nhìn
thấy họ trực tiếp, chúng tôi sẽ kết nối với họ trên mạng qua hình thức học tập trực tuyến từ xa. Điều rất
quan trọng là các học sinh tham dự và tham gia trong các lớp học. Chúng tôi muốn cung cấp nhiều cách
để các giáo viên xem xét việc tham gia học tập của học sinh. Quý vị có thể thấy một số cách được liệt kê
dưới đây. Xin xem xét lại các cách này với con em quý vị và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia
và kết nối của con em trong trường học trong năm nay. Cám ơn quý vị trước cho sự hợp tác với chúng
tôi trong quá trình học tập trực tuyến.
Học sinh sẽ có 24 giờ (từ 12:01 sáng đến 11:59 tối) để tham gia theo một trong các cách sau:
•
•
•
•
•

Tham gia trong lớp học qua video.
Học sinh giao tiếp với giáo viên qua chat, tin nhắn bằng text, ứng dụng liên lạc hoặc email.
Nói chuyện qua điện thoại giữa giáo viên hoặc phụ giáo với học sinh, hoặc, đối với các học sinh
nhỏ tuổi, với phụ huynh.
Nộp các bài tập đã hoàn tất lên hệ thống quản lý học tập hoặc nền tảng web hoặc qua email.
Nộp các bài tập đã hoàn tất trong ngày đã được ấn định.

Xin lưu ý rằng học sinh cấp lớp 6 đến lớp 12 phải tham dự theo một trong những cách đã được đề cập ở
trên cho mỗi lớp học đã được ấn định trong thời khóa biểu trong ngày.
Để hiểu sự khác biệt giữa học đồng bộ và không đồng bộ, xin xem tài liệu phương cách giảng dạy của
chúng tôi Instructional Delivery model document.
Để biết thông tin mới nhất về đầu năm học, hãy truy cập trang web Fall 2020 website.

