
 

Giải Thích Những Mong Muốn Cho Việc Giảng Dạy 
Trường Trung Học Cơ Sở Cấp 2  
Ngày 25 Tháng 9 Năm 2020 
 
Kính gửi các gia đình trường trung học cơ sở PPS, 
 
Chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn mà nhiều học sinh và gia đình đang cảm thấy có liên quan đến thời khoá 
biểu của trường trung học cơ sở và mong chờ cho việc giảng dạy học tập từ xa. Chúng tôi đã làm việc với 
các nhà giáo dục và quản trị viên trong suốt tuần này để hiểu rõ hơn vấn đề  liên quan đến kinh nghiệm 
học tập ở trường trung học cơ sở và muốn đảm bảo rằng quý vị cũng biết những gì có thể xảy ra. 
 
Lịch trình học của trường trung học cơ sở được thiết kế để tạo cơ hội cho học sinh có điều kiện kết nối 
với giáo viên và bạn bè cùng lớp trong suốt tuần và đảm bảo các em được giúp đỡ và thực hành các thử 
thách từ các công việc có ý nghĩa phù hợp với tiêu chuẩn của từng cấp lớp. 
 

• Thứ Hai đến Thứ Năm: Học sinh học trực tiếp với giáo viên trên online từ 9:30 sáng đến 12:15 
chiều. 

• Thứ Sáu: Học sinh gặp trực tiếp tất cả các lớp học của mình có thể là gặp toàn bộ các bạn trong 
lớp hoặc nhóm nhỏ; hoặc tham gia vào việc học tập không đồng bộ; hoặc gặp gỡ giáo viên trong 
giờ hành chính. 
 

Từng hình thức học tập được nêu ra dưới đây. 
 
Hướng Dẫn Giảng Dạy Cho Cả Lớp 
 

• Các giáo viên phải hướng dẫn giảng dạy cho cả lớp Thứ Hai / Thứ Ba, và cũng có thể giảng dạy 
cho cả lớp Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, tùy theo nhu cầu của học sinh. 

 
Hướng Dẫn Giảng Dạy Cho Các Nhóm Nhỏ 
 

• Chúng tôi biết rằng học sinh trung học cơ sở cần cơ hội để kết nối với các học sinh khác, và các 
nhóm nhỏ có điều này. 

• Các nhóm nhỏ tạo cơ hội cho các giáo viên hiểu rõ hơn về học sinh.   
• Các nhóm nhỏ được thiết kế để:1) củng cố việc học tập, 2) hướng dẫn bổ sung cho những học 

sinh cần dạy lại hoặc mở rộng. Các nhóm sẽ được hướng dẫn giảng dạy khác nhau tùy theo nhu 
cầu của học sinh. 

• Nếu giáo viên đang hướng dẫn giảng dạy nhóm nhỏ trong một khoảng thời gian, họ phải giao 
công việc học tập cho những học sinh không thuộc nhóm hoặc nhóm nhỏ đó. 

• Học sinh sẽ có cơ hội để kết nối làm quen với các bạn cùng trang lứa trong quá trình học tập 
trong nhóm nhỏ. 



 

 
Cho dù giáo viên dùng thời gian để giảng dạy hướng dẫn các nhóm nhỏ, cho cả lớp, hoặc giờ hành chính 
trong các tiết Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, họ phải bảo đảm tất cả các tiêu chuẩn ưu tiên cho môn học 
của họ như đã được sở học chánh đã đề ra. 
 
Học Tập Không Đồng Bộ Xảy Ra Trong Khoảng Thời Gian Tiết Học Đã Lên Lịch 
 

• Việc học không đồng bộ được điều chỉnh cho phù hợp với việc đã tham gia học tập từ các bài 
học trực tiếp của giáo viên. 

• Trong các khoảng thời gian học tập không đồng bộ (được chỉ định tiết 1-6 hoặc 1-7), giáo viên 
luôn sẵn sàng giao tiếp điện tử với học sinh. 

• Nếu giáo viên đang hướng dẫn giảng dạy các nhóm nhỏ trong một tiết học theo lịch trình, họ 
phải giao công việc học không đồng bộ theo tiêu chuẩn cho những học sinh không  tham gia vào 
các nhóm nhỏ. 

 
Giờ Hành Chính 
 

• Mỗi tuần giáo viên dành ít nhất 30 phút giờ hành chính cho học sinh. 
• Giáo viên có thể linh hoạt sắp xếp giờ hành chính vào ngày nào.  

 
Ban Tư Vấn / Hướng Dẫn Nhóm Nhỏ (1 đến 1:45 chiều) 
 

• Các trường có chuyên viên tư vấn sử dụng khoảng thời gian này để làm việc. Các trường không 
có tư vấn có thể dùng thời gian hướng dẫn giảng dạy thêm và mở rộng. 

• Giáo viên làm việc trực tiếp với học sinh hoặc đang dạy học đồng bộ để liên hệ với học sinh 
trong thời gian này. 

 
Thực Hành Bài Học (buổi chiều) 
 

• Học sinh phải thực hành vào công việc có ý nghĩa, dựa trên tiêu chuẩn được giao trong suốt thời 
gian học đồng bộ của mình (Tiết 1-6 hoặc 1-7). 

• Để đảm bảo cho giáo viên có thể tập trung vào việc đưa ra các phản hồi cho học sinh và tham gia 
vào sự cộng tác chuyên nghiệp, họ dự kiến không có thể trả lời đồng thời cho học sinh trong thời 
gian này. 

• Học sinh sẽ không bao giờ được giao công việc để thực hành mà không có sự giám sát. 
 
Lưu ý Đặc biệt K-8 
 

• Đối với trường K-8, các giáo viên Thể dục, Nghệ thuật, Sức khoẻ, Thư viện và Công nghệ thường 
phục vụ tất cả các lớp. Nếu giáo viên của các em được lên kế hoạch dạy học sinh nhỏ tuổi hơn, 
trong các thời gian học tập thực hành được chỉ định, giáo viên sẽ không thể có mặt để trả lời cho 
học sinh / gia đình trong các thời gian học tập này.  



 

 
Cảm ơn sự kiên nhẫn và linh hoạt của quý vị, chúng tôi làm việc với các nhà lãnh đạo và nhà giáo dục của 
trường để thường xuyên hoàn thiện chương trình học tập toàn diện từ xa cho tất cả học sinh ở tất cả 
các cấp lớp. 
 


