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Kính gửi gia đình Madison, 
 
Tôi hy vọng tất cả các gia đình được an toàn và khỏe mạnh trong thời gian này khó khăn. Đã được ba 
tuần kể từ khi thống đốc Brown ban hành lệnh điều hành để đóng tất cả các trường học. "Hướng Dẫn 
Từ Xa Cho Tất Cả" là phản ứng của Oregon đối với thử thách COVID-19 khi chúng tôi làm việc chung 
để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân dân Oregon. Nhân viên Madison đã làm việc chăm chỉ 
trong tuần này để chuẩn bị cho việc bắt đầu chính thức của học từ xa ngày thứ hai, ngày 6, tháng 4. Họ 
cũng đã làm hết khả năng của họ để xác định những học sinh nào mà chưa có máy vi tính hoặc 
Internet. Nếu học sinh của Anh Chị vẫn cần hỗ trợ máy vi tính, vui lòng cho họ tiếp cận với cố vấn của 
họ (xem FAQ dưới đây). 
 
Tôi nhận thấy sẽ có những điều chỉnh khi chúng ta thay đổi từ mặt đối mặt để học từ xa. Chúng tôi 
đang chuẩn bị để hướng dẫn học sinh và gia đình thông qua quá trình này. Mỗi giáo viên Madison sẽ 
có một "lớp học của Google" cho phép học sinh đăng nhập vào một môi trường học tập an toàn. Là cha 
mẹ và người giám hộ, Anh Chị cũng có thể xem những gì đang diễn ra trong lớp học của Google bằng 
cách yêu cầu học sinh của Anh Chị thêm Anh Chị vào liên kết của họ hoặc hiển thị trực tiếp cho Anh 
Chị. 
 
Học từ xa tại Madison: 
 

• Bằng cách cung cấp một lịch trình hàng ngày linh hoạt, Hy vọng của chúng tôi là mang đến cho 
sinh viên những học tập có cấu trúc, mà còn cung cấp sự linh hoạt cho tất cả học sinh và gia 
đình. Lịch trình này cung cấp cơ hội để có một thói quen hàng ngày, tham gia với các khóa học 
làm việc và tiếp tục kết nối xã hội thông qua hội thoại học tập. 

• Lịch trình của chúng tôi là một hướng dẫn để cung cấp cơ cấu và cũng là sự linh hoạt để phù 
hợp với tình hình duy nhất của việc đóng cửa trường học keó dài. 

• Học sinh và gia đình có thể điều chỉnh lịch trình này khi họ cần để phù hợp với tình hình hiện 
tại của họ. Chúng tôi sẻ tiếp tục quan sét cách đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho học sinh và gia 
đình.  

• Nội dung sẽ được đăng lên bởi 9 giờ sáng trước mỗi giai đoạn lớp. Mỗi học sinh được khuyến 
khích tham gia vào tất cả các lớp học ít nhất một lần một tuần. Đây có thể là một lời mời cho 
Google hangout cho một bài học trực tuyến sống, một dự án hoặc bằng văn bản nhắc rằng học 
sinh sẽ làm việc trong thời gian lớp học, hoặc một đoạn video mà học sinh truy cập và trả lời 
trong giai đoạn lớp học.  Nó cũng có thể là tài liệu và công việc được đăng để học sinh học và 
hoàn thành, với sự hiểu biết rằng giáo viên sẽ có sẵn trong thời gian ELT (thời gian học mở 
rộng, còn được gọi là FLEX) cho các câu hỏi.   

Các ưu tiên của Nhân Viên MHS trong tuần đầu tiên: 
1. Tiếp cận và liên lạc với học sinh. 
2. Giúp học sinh và gia đình quen thuộc với hệ thống mới. 
3. Giải quyết vấn đề hệ thống sẽ phát sinh và thực hiện điều chỉnh. 

 
Các ưu tiên của Học Sinh MHS trong tuần đầu tiên: 

1. Hãy cho nhân viên MHS biết nếu có bất kỳ nhu cầu cơ bản nào (an toàn, thực phẩm, vật lý, 
hoặc sức khỏe tâm thần) mà bạn cần hỗ trợ. 



2. Kết nối với tất cả các giáo viên. Nếu có thể, vào phiên ELT của họ. 
3. Đăng nhập vào lớp học của Google cho mỗi lớp học và hỏi giáo viên câu hỏi của các học sinh. 
4. Hãy hít thở sâu và biết rằng Madison sẽ ở đây để hỗ trợ các học sinh. 

 
Các ưu tiên của Cha Mẹ cho tuần đầu tiên của chúng tôi: 

1. Hãy cho nhân viên MHS biết nếu có bất kỳ nhu cầu cơ bản nào (an toàn, thực phẩm, vật lý, 
hoặc sức khỏe tâm thần) mà Anh Chị cần hỗ trợ. 

2. Yêu cầu học sinh của Anh Chị hiển thị cho Anh Chị lớp học Google cho tất cả các lớp học. 
3. Hỏi học sinh của Anh Chị vào tối thứ năm họ đã liên lạc với tất cả các giáo viên của họ chưa. 

 
Chúng tôi nhận ra rằng Anh Chị sẽ có nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã cố gắng để trả lời một số dưới đây. 
Thực tế là trong vài tuần tới, tất cả chúng ta sẽ được học tập với nhau. Trong tình huống chưa từng 
thấy này, chúng tôi đang chuyển từ một trường học gạch và vữa để học từ xa trong một đại dịch toàn 
cầu. Cách học tập này sẽ khó khăn và những sai lầm sẽ xảy ra. Những gì tôi có thể đảm bảo với Anh 
Chị là chúng tôi có nhân viên tuyệt vời và họ đã sẵn sàng để hỗ trợ học sinh và gia đình của chúng tôi. 
Nhân viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong tuần này để phát triển mới hệ thống học tập từ xa 
nhưng chúng tôi cũng biết sẽ có những trở ngại mà sẽ yêu cầu điều chỉnh. Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau 
làm việc này! 
 
Adam Skyles  
Hiệu Trưởng 
Madison High School 
 
 

Bấm vào đây cho câu hỏi thường gặp & lịch   
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