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PPS: Lập kế hoạch học tập tại nhà 
 
Kính gửi các gia đình và nhân viên PPS, 
  
Sau sự hợp tác và lập kế hoạch khẩn cấp, hôm nay ban lãnh đạo của Sở Học Chánh Portland và 
Hiệp hội Giáo viên Portland đã chia sẻ với tất cả các nhà giáo dục PPS đề cương về cách các giáo 
viên sẽ bắt đầu làm việc trực tuyến vào tuần tới. Đề cương này thể hiện những nỗ lực sắp tới 
của chúng tôi trong giai đoạn hỗ trợ hiệu quả nhất cho các học sinh và giáo viên của chúng tôi 
trong thời gian trường học đóng cửa. Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị trong khi 
chúng tôi, giống như các sở học chánh khác, điều chỉnh mô hình hướng dẫn giáo dục hầu như 
chỉ sau một đêm. Tuần tới chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một kế hoạch chi tiết, nhiều tuần để 
học tại nhà cho con em quý vị. Hãy theo dõi cho điều đó.  
   
Giai đoạn I của công việc này tập trung vào việc cung cấp các tài nguyên trực tuyến cho các học 
sinh tham gia. PPS đã đăng một số nội dung kỹ thuật số và tài nguyên học tập có sẵn cho các học 
sinh và gia đình. Bởi vì nhiều tài nguyên trên trang web của chúng tôi bao gồm các ứng dụng học 
tập mà nhiều học sinh và giáo viên của chúng tôi đã quen thuộc, nó cung cấp cơ hội cho các học 
sinh lên mạng để tiếp tục học tập. Trong giai đoạn này, ngoài việc đăng trực tuyến, chúng tôi 
cũng cung cấp các xấp bài tập được in ra để phân phát tại tất cả các địa điểm phân phối bữa ăn 
của chúng tôi; những tài liệu học tập bao gồm nghệ thuật ngôn ngữ và toán học. Các nhân viên 
hiện đang chuẩn bị một bộ tài liệu học tập khác, chẳng hạn như các tài liệu thao tác toán học, 
nghệ thuật và PE, để các học sinh cũng có sẵn các tài nguyên thực hành. 
 
Giai đoạn II bao gồm phát triển đào tạo chuyên nghiệp, tài liệu giảng dạy và kế hoạch hành 
động. Một loạt các mẫu đào tạo chuyên nghiệp sẽ có sẵn trực tuyến vào tuần tới để cung cấp 
cho giáo viên một mức độ thoải mái cơ bản trong việc hướng dẫn học tập từ xa tại nhà trong 
thời gian đóng cửa các trường học. Tiếp theo công việc đào tạo chuyên nghiệp cho các nhà giáo 
dục, chúng tôi đang lập kế hoạch để cung cấp sự tương tác trực tuyến với các học sinh và tài 
nguyên học tập kỹ thuật số trong các lĩnh vực nội dung nòng cốt và các hoạt động phong phú 
cho các lớp từ K đến 12. Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên phân phối tài liệu học tập được in ra. 
 
Có một số cản trở và thử thách về sự công bằng và truy cập phải vượt qua khi chuyển sang mô 
hình giảng dạy dựa trên công nghệ. Những điều này bao gồm có các công cụ cần thiết để giao 
tiếp và truy cập vào nội dung dựa trên kỹ thuật số. Tuần này, chúng tôi sẽ lấy các thiết bị từ các 
trường, bảo đảm chúng được lau chùi tẩy sạch và sắp xếp việc cho mượn các Chromebook và 
thiết bị này để phân phối và sử dụng bởi các học sinh đã được xác định. Bảo đảm các học sinh có 
quyền truy cập vào một thiết bị chỉ là một nửa của phương trình - họ cũng cần có kết nối 
Internet. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác để tạo ra các điểm truy cập wi-fi di động, 
với các các gói dữ liệu trả trước không giới hạn, dành cho những học sinh cần kết nối. Nếu quý vị 
có wi-fi ở nhà, quý vị có thể giúp đỡ nỗ lực này bằng cách mở thêm một mạng khác ở nhà “For 
Student Use” (dành cho học sinh sử dụng) và không có mật khẩu cần thiết để cung cấp cho hàng 
xóm quyền truy cập trong cuộc khủng hoảng này. Chúng tôi cũng đang làm việc để đánh giá các 
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công cụ công nghệ khác để bảo đảm chúng hỗ trợ cho các học sinh khuyết tật. 
  
Đây là những thời điểm chưa từng xảy ra và việc bắt đầu xây dựng một chương trình học từ xa 
tại nhà đương nhiên gặp phải những thử thách. Nhưng sau hai tuần qua, chúng tôi cảm thấy tiến 
xa hơn so với dự kiến ban đầu liên quan đến nội dung và nền tảng, và chúng tôi đã liên kết với 
các đại diện giáo viên về việc đào tạo chuyên nghiệp. Dĩ nhiên có cản trở. Nó sẽ không hoàn hảo; 
trong khi mọi nỗ lực đang được thực hiện để cung cấp một cơ hội học tập phong phú cho các 
học sinh, chúng tôi cũng nhận ra rằng việc học ở nhà, từ xa không thể thay thế trải nghiệm của 
một học sinh tham gia với giáo viên và các bạn cùng lớp trong lớp học. Chúng tôi sẽ làm hết sức 
mình để tạo ra một trải nghiệm chu đáo và có ý nghĩa cho các học sinh. Điều này hoàn toàn mới 
đối với chúng tôi, và thật lòng mà nói, cơ sở hạ tầng là một thách thức cho những gì chúng tôi 
đang cố gắng đạt được. Nhưng chúng tôi tin rằng các nhà giáo dục và quản trị viên tài năng của 
chúng tôi đã sẵn sàng nỗ lực hết sức. Các học sinh của chúng tôi xứng đáng được như vậy 
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