
 

Thời khoá biểu cho Hai Tuần Đầu Tiên của Năm Học 
Ngày 21 Tháng 8 Năm 2020 
 
Kính gửi các Gia đình PPS, 
 
Chúng tôi muốn chia sẻ thêm thông tin về hai tuần đầu tiên của năm học và xin nhắc quý vị rằng thời 
gian này sẽ tập trung vào việc kết nối bạn bè, thầy cô, định hướng học tập và hỗ trợ về tinh thần xã hội. 
Quý vị có thể tìm thời khoá biểu cho "khởi động nhẹ" năm học 2020-21 của chúng tôi, bắt đầu vào Thứ 
Tư, Ngày 2 Tháng 9, bằng cách nhấn vào đây. 
  
Mục đích của thời khoá biểu “khởi động nhẹ” là cung cấp cho các giáo viên, phụ huynh, gia đình và học 
sinh có những cơ hội để phát triển các mối quan hệ, cảm thấy quen thuộc hơn về các nền tảng và công 
cụ học tập từ xa, đồng thời xây dựng một văn hóa lớp học trực tuyến tích cực. Để học sinh có cơ hội 
phát triển nhịp sống hàng ngày, một hoạt động học tập tình cảm-xã hội sẽ được tính và điểm danh sẽ 
được thực hiện mỗi ngày. 
  
Khi chúng tôi bắt đầu một năm học với mô hình HọcTậpToàn Diện Từ Xa cho đến ít nhất là Ngày 5 Tháng 
11, quý vị có thể thấy những thuật ngữ không quen thuộc với mình. Để dễ hiểu về sự khác biệt giữa 
giảng dạy đồng bộ và không đồng bộ, vui lòng nhấn vào đây click here để xem giải thích và các ví dụ hữu 
ích. 
 
Chúng tôi dự kiến sẽ có thời khoá biểu học tập hàng ngày cho toàn bộ khoá đầu tiên, theo từng cấp lớp 
và sẽ có sẵn cho các gia đình vào tuần tới. Vui lòng truy cập pps.net/fall2020 để cập nhật thông tin mới 
nhất về khai giảng năm học và các câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp. 
 
Trong khi chờ đợi, chúng tôi hy vọng quý vị luôn khỏe mạnh và vui vẻ với những ngày cuối của mùa hè. 
   

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Soft_Start_Schedules_for_Families.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Instructional_delivery_VIETNAMESE2.pdf
https://www.pps.net/fall2020

