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Chủ Đề: Cập Nhật Học Viện Học Tập Trực Tuyến

Kính gửi các gia đình & cộng đồng PPS,

Cám ơn quý vị đã cộng tác và hỗ trợ liên tục khi chúng tôi tiếp tục điều hướng trong những thời điểm chưa từng có
này.
Trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để hỗ trợ các nhu cầu của tất cả học sinh, PPS sẽ cung cấp Học Viện Học Tập
Trực Tuyến (OLA) cho những học sinh không thể học tập trực tiếp giáp mặt vì lý do sức khỏe liên quan đến COVID-19.

Chúng tôi muốn các gia đình nếu chọn tham gia học tập trực tuyến cam kết một năm. Ở mức tối thiểu, những học sinh
chọn Học Viện Học Tập Trực Tuyến PPS sẽ tham gia chương trình nguyên một học kỳ. Học Viện Học Tập Trực Tuyến PPS
không giống với mô hình Học Tập Toàn Diện Từ Xa (CDL) và chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị thêm thông tin để quý
vị đưa ra quyết định chín chắn.

Dưới đây là hình thức Học Viện Học Tập Trực Tuyến PPS sẽ giống như thế nào, theo nhóm lớp:
● Mẫu Giáo-Lớp 5: Các học sinh sẽ được giảng dạy trực tuyến trực tiếp thường xuyên bởi một nhà giáo dục PPS

có giấy phép hành nghề. Các học sinh cũng sẽ cần sự hỗ trợ của cha mẹ hoặc người giám hộ là người cố vấn
học tập tại nhà. Người cố vấn học tập tại nhà sẽ cần giúp học sinh đăng nhập vào những giờ nhất định, bảo
đảm học sinh hoàn thành bài tập và các hỗ trợ giám sát khác. Dưới đây sẽ có thêm thông tin về vai trò của
người cố vấn học tập. Các học sinh sẽ có quyền tiếp cận các bữa ăn của trường học trong khu vực và các hoạt
động sau giờ học của trường học trong khu vực.

● Lớp 6-12: Các học sinh sẽ có thể kiểm soát tốc độ học tập của mình và có các lựa chọn học tập độc lập với sự
hỗ trợ của một nhà giáo dục PPS có giấy phép hành nghề. Các học sinh sẽ có quyền tiếp cận các bữa ăn của
trường học trong khu vực và các hoạt động sau giờ học của trường học trong khu vực. Các học sinh cũng sẽ
được tiếp cận với sự hỗ trợ đại học và nghề nghiệp và sự giám sát các yêu cầu về tín chỉ và bằng tốt nghiệp,
nếu cần.

PPS sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ tổng hợp cho tất cả học sinh ghi danh vào Học Viện Học Tập Trực Tuyến PPS, bao
gồm nhưng không giới hạn, hỗ trợ tư vấn và/hoặc nhân viên xã hội, thu hút sự tham gia của gia đình và hỗ trợ cụ thể
cho học sinh như được xác định trong IEP hoặc kế hoạch 504 của các em. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các dịch vụ ESL
khi cần.

Các tiêu chuẩn ưu tiên:
Do chỗ có hạn chế nên chúng tôi ưu tiên những học sinh có tình trạng sức khỏe.

1. Học sinh cư trú trong ranh giới của Sở Học Chánh Portland hoặc trường hợp ngoại lệ (con nuôi, đủ điều kiện
McKinney-Vento năm 2020-21, được chấp thuận chuyển trường giữa các sở học chánh)

2. Phụ huynh có thể cung cấp tài liệu về tình trạng sức khỏe khiến học sinh không thể tham gia học tập trực tiếp
giáp mặt:

a. Tình trạng sức khỏe # 1: Tài liệu của cơ quan cung cấp dịch vụ y tế tuyên bố học sinh hoặc ai đó trong
gia đình của học sinh có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn với nguy cơ mắc bệnh nặng do vi rút gây ra
COVID-19, như được định nghĩa bởi CDC.

b. Tình trạng sức khỏe # 2: Tuyên bố từ chuyên gia y tế xác nhận học sinh có tình trạng sức khỏe đặc biệt
đủ điều kiện liên quan đến sức khỏe của học sinh có thể giảm bớt nguy cơ qua trải nghiệm học tập
trực tuyến.

Quý vị vẫn có thắc mắc? Chúng tôi có đội ngũ sẵn sàng hỗ trợ!
Xin vui lòng truy cập www.pps.net/contact và chọn Online Learning Academy, gởi email tới
onlinelearningacademy@pps.net hoặc gọi cho chúng tôi theo số 971-284-6969

Hạn chót nộp đơn là Ngày 30 Tháng 7, 2021
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