
 
 

Chủ đề: Học Tập trong thời gian cách ly hoặc cô lập 
 
Các gia đình PPS thân mến, 
 
Khi học sinh cần phải cách ly và/hoặc cô lập vì có thể đã tiếp xúc với COVID-19, chúng tôi muốn cung cấp 
cho quý vị và học sinh sự hướng dẫn rõ ràng và các nguồn tài liệu mà chúng tôi có sẵn cho các giáo viên, 
trường học và gia đình của quý vị để học sinh có thể tiếp tục học ở nhà nếu cần. 
 
Chúng tôi tiếp tục biết ơn các nhà giáo dục PPS luôn hiện diện phục vụ mọi học sinh và cảm kích sự linh 
hoạt của họ khi chúng tôi vượt qua những thời điểm đầy thử thách này. Trong khi chúng tôi tiếp tục đàm 
luận với Hiệp Hội Giáo Viên Portland về việc hoàn thành các chi tiết của một kế hoạch đầy đủ, chúng tôi 
hy vọng rằng các nguồn tài liệu và hướng dẫn sau đây mà chúng tôi đã cung cấp cho các trường học sẽ 
hỗ trợ việc học tập của học sinh trong thời gian không ở trong lớp học. 
 
Trang Tài Liệu Học Tập Dành Cho Các Học Sinh K-8 
Chúng tôi đã tạo ra PPS.net/AtHomeLearning, một trang tài liệu được thiết kế để cung cấp cho các giáo 
viên K-8 trong PPS một bộ hoạt động học tập nội dung phù hợp với lứa tuổi để cung cấp cho học sinh 
nếu các em được yêu cầu ở nhà. Các học sinh trung học sẽ nhận được tài liệu học tập cụ thể trong lớp 
học bởi giáo viên của họ thông qua Canvas Platform. 
  
Hướng Dẫn cho Các Giáo Viên 
Chúng tôi hướng dẫn giáo viên chọn từ ba lựa chọn sau, dựa trên tính khả thi và dễ dàng để phục vụ việc 
học tập của học sinh: 
   

A. Cung cấp hoặc thích nghi các bài học trên trang tài liệu cho những học sinh đang bị cách ly 
và/hoặc cô lập theo đòi hỏi của bài tập. 

B. Cung cấp tài liệu học tập cụ thể trong lớp học và hỗ trợ thông qua nền tảng Seasaw và Canvas 
mà các học sinh có thể truy cập tại PPS.net/student 

C. Tạo quyền truy cập trực tuyến (qua Google Meet hoặc Zoom) để học sinh tham gia cùng lúc với 
các bạn học và giáo viên trong lớp học 

 
Nếu học sinh được yêu cầu cách ly và/hoặc cô lập, giáo viên của học sinh sẽ cung cấp thêm thông tin về 
lựa chọn tốt nhất phù hợp với lớp học, bao gồm cả các bài học bắt buộc. 
 
Điểm danh cho học sinh trong lúc cách ly/cô lập 
Nếu học sinh được yêu cầu cách ly và/hoặc cô lập vì có thể đã tiếp xúc với COVID-19, học sinh sẽ được 
đánh dấu là đã bị loại khỏi trường học vì lý do sức khỏe. Để được đánh dấu có mặt, học sinh sẽ cần phải 
hoàn thành các bài học được giao trong ngày. 
 
Chúng tôi cảm kích sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị khi chúng tôi tiếp tục tiến hóa và xây dựng 
năng lực để phục vụ các học sinh và các nhà giáo dục. 
 

http://pps.net/AtHomeLearning
http://pps.net/student


Cám ơn quý vị, 
 
Tiến Sĩ Shawn Bird 
Phó Giám Đốc Sở Học Chánh, Phòng Giảng Dạy và Cộng Đồng Trường Học  
 
 


