
 

Thông Tin Quan Trọng Về Khả Năng Tạm Thời Chuyển 
Sang Hình Thức Học Tập Từ Xa. 
 
Kính gửi Cộng đồng PPS, 
 
Như chúng tôi đã chia sẻ vào tối qua, sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp COVID-19 do biến thể 
Omicron gây ra đã góp phần làm gia tăng đáng kể số học sinh và nhân viên vắng mặt trên khắp các 
trường học của chúng tôi trong tuần này. 
 
 
Sự gia tăng số lần vắng mặt này tạo thêm gánh nặng cho năng lực vốn đã bị tổn hại của chúng tôi, do số 
lượng giáo viên thay thế và nhân viên văn phòng trung tâm có hạn để lấp đầy các vị trí chưa được còn 
lại. Các nhóm nhân viên này cũng đang bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt liên quan đến COVID. Khả năng có 
đầy đủ nhân viên và vận hành an toàn các trường học của chúng tôi là yếu tố chính dẫn đến quyết định 
rất khó khăn là tạm thời chuyển hai trường của chúng tôi, nơi có tỷ lệ COVID cao, sang học từ xa. 
 
Chúng tôi muốn rất rõ ràng: mục tiêu của chúng tôi là giữ cho các trường học luôn mở và duy trì 
hướng dẫn giảng dạy trực tiếp để chúng tôi có thể hỗ trợ những học sinh của mình với những nhà 
giáo dục quan tâm và các dịch vụ hỗ trợ mà họ cần - miễn là chúng tôi có thể làm như vậy một cách an 
toàn. 
 
Như chúng tôi đã chia sẻ vào tối qua, lãnh đạo học khu thường xuyên gặp gỡ các quan chức y tế địa 
phương để theo dõi tình hình COVID-19 và chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ dữ liệu để xác định tác 
động của COVID đối với tỷ lệ bao phủ của nhân viên trong trường học. Nếu trường học của con em quý 
vị không thể mở cửa một cách an toàn do tác động của COVID đến mức độ bao phủ của nhân viên trong 
trường học, chúng tôi có thể cần phải đưa ra quyết định khó khăn là tạm thời chuyển sang hình thức học 
tập từ xa. Điều quan trọng cần lưu ý là có một số trường hợp COVID đang gia tăng trong khu vực của 
chúng tôi và hiện có một công việc tồn đọng để xác định nhân viên hoặc học sinh cần phải cô lập hoặc 
cách ly; bảng điều khiển COVID-19 của chúng tôi sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thông tin. 
 
Trong trường hợp cộng đồng trường học của quý vị phải chuyển sang học từ xa tạm thời, đây là những gì 
quý vị cần biết: 
 
Thời khoá biểu & Các nguồn thông tin học tập 
 
Trong trường hợp tạm thời chuyển sang hình thức học hập từ xa, hiệu trưởng và giáo viên sẽ liên hệ 
trực tiếp với học sinh và gia đình để cung cấp thêm thông tin về lịch trình hàng ngày, các hoạt động học 
tập và ngoại khóa. Để học sinh và gia đình biết điều này sẽ như thế nào nếu cần thiết, vui lòng xem các 
hướng dẫn này. Cách thức và hướng dẫn đang tiếp tục được hoàn thiện và cải thiện, vì vậy vui lòng theo 
dõi các hướng dẫn cụ thể của trường và giáo viên nếu trường của con em quý vị cần chuyển sang hình 
thức học hập từ xa tạm thời: 



 
Ngày 1: Ngày chuyển đổi sang 
 
Sau khi nhận được thông báo rằng trường học của con em quý vị sẽ chuyển sang học từ xa tạm thời, xin 
lưu ý rằng cả ngày đầu tiên sau thông báo đó, học sinh sẽ có thể truy cập nội dung nổi bật) được đăng 
trên hệ thống học tập (Canvas hoặc SeeSaw) để các nhà giáo dục có thể lập kế hoạch cho chuyển đổi 
sang hình thức học tập từ xa. Các trường học sẽ thiết lập và có nhân viên để trợ giúp học sinh và gia đình 
tiếp cận các nguồn tài nguyên kỹ thuật số và công nghệ. 
Mầm non (PK) / Học sớm (Early Learning): 
 
Giáo viên mầm non sẽ gặp học sinh để họp buổi sáng và hướng dẫn nhóm nhỏ cùng một lúc. Các gia 
đình sẽ có quyền truy cập vào trang web PK Remote Learning website của chúng tôi, được thiết kế để 
cung cấp cho các gia đình các hoạt động phù hợp với lứa tuổi nhằm thu hút trẻ 3-5 tuổi tham gia học tập 
tại nhà trong thời gian COVID-19 trường học đóng cửa. Giáo viên của học sinh sẽ liên hệ với quý vị để 
cung cấp thêm thông tin về lịch trình hàng ngày và các hoạt động học tập. 
 
Lớp K-5: 
Giáo viên sẽ gặp gỡ các học sinh cùng một lúc. Giáo viên sẽ hướng dẫn cả lớp và nhóm nhỏ, cũng như 
chuẩn bị bài cho học sinh để các em có thể làm độc lập. Giáo viên của học sinh sẽ liên hệ với quý vị để 
cung cấp thêm thông tin về lịch trình hàng ngày và các hoạt động học tập. 
 
Quý vị cũng sẽ có quyền truy cập vào Trang web Học tập Tại nhà PPS của chúng tôi PPS At-Home 
Learning Website, được thiết kế để cung cấp cho các gia đình các phương pháp thực hành phù hợp với 
cấp lớp để thu hút học sinh tham gia học tập tại nhà sau khi hoàn thành công việc do giáo viên giao. 
 
Lớp 6-12: 
Các giáo viên và lớp học sẽ gặp nhau từ xa thông qua Google Meet hoặc Zoom trong giờ học đã được lên 
lịch thường xuyên của họ. Giáo viên của học sinh sẽ liên hệ với quý vị để cung cấp thêm thông tin về lịch 
trình hàng ngày và các hoạt động học tập. Kế hoạch của chúng tôi là giữ nguyên lịch trình gần như giống 
như khi học sinh đang ở trong trường. Ví dụ, học sinh sẽ lên kế hoạch tham dự từng tiết học, trực tuyến, 
cùng lúc như là các em đang ở trong trường. 
 
*** 
Các hoạt động ngoại khóa 
 
Tất cả các hoạt động ngoại khóa sẽ tạm dừng bao gồm thể thao và biểu diễn nghệ thuật trong thời gian 
này. Điều này bao gồm các cuộc thi giữa các trường trong PIL, nơi một trường đang học tập từ xa tạm 
thời và một trường đang tiếp tục học trực tiếp. 
 
*** 
Các dịch vụ thiết yếu 
 
Chúng tôi đang ưu tiên tiếp cận các dịch vụ thiết yếu trong quá trình đào tạo từ xa. Điều này bao gồm 
các dịch vụ dinh dưỡng, trung tâm y tế trong khuôn viên trường, trung tâm dành cho phụ huynh thanh 
thiếu niên và hỗ trợ công nghệ cho học sinh. 
 
Các bữa ăn 
Bữa sáng và bữa trưa sẽ được cung cấp cho học sinh khi đang học từ xa tạm thời. Thông tin cụ thể của 

https://sites.google.com/pps.net/prekremotelearning/home
https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0
https://sites.google.com/pps.net/ppsquarantinelessons/home?authuser=0


trường, gồm cả thời gian và địa điểm đón, sẽ được trường của quý vị chia sẻ. 
 
Công nghệ 
Năm nay, học sinh đã được cấp PPS Chromebook như một phần của Sáng kiến 1:1 Chromebook Take 
Home Initiative. Nếu học sinh vẫn cần thiết bị, vui lòng liên hệ với trường học của các em để được cấp 
một thiết bị. 
 
Ngoài ra, hỗ trợ kỹ thuật PPS sẽ sẵn sàng cho các gia đình và học sinh trong thời gian này. Nếu quý vị 
cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ, có thể thực hiện việc này bằng cách gửi email tới support@pps.net hoặc 
gọi đến đường dây hỗ trợ của chúng tôi theo số 503-916-3375. 
 
Các Trung tâm Sức khỏe 
Các trung tâm y tế của chúng tôi vẫn mở cửa. Bất kỳ học sinh nào từ lớp K-12 sống hoặc đi học tại PPS. 
Vui lòng truy cập website của Hạt Multnomah để biết thêm thông tin, bao gồm địa điểm và giờ làm việc. 
 
*** 
Chúng tôi lưu ý đến tác động đáng kể đến từ việc chuyển trường học sang hình thức học tập từ xa tạm 
thời. Xin lưu ý rằng chúng tôi muốn giữ càng nhiều học sinh của mình đến trường càng tốt, vì gần hai 
năm nghiên cứu cho thấy rằng trường học là nơi tốt nhất để các em được học tập, xã hội, tinh thần, thể 
chất và tình cảm. Tuy nhiên, khi chúng tôi không thể cung cấp đủ nhân viên để tiếp tục giảng dạy tại 
trường học trong một môi trường an toàn, chúng tôi sẽ phải thực hiện học tập từ xa tạm thời cho đến 
khi chúng tôi có thể mở cửa trở lại. 
 
Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi điều hướng những thời điểm khó khăn này 
trong cộng đồng của mình. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với 
chúng tôi qua Let’s Talk. Vui lòng nhấn vào “Học Từ Xa Tạm Thời” và một người nào đó từ nhóm văn 
phòng trung tâm của chúng tôi sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất có thể. 
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