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Ngày 27 tháng ba năm 2020
Gia đình học khu Beaverton thân mến,
Chúng tôi vô cùng cảm kích sự kiên nhẫn của quý vị trong suốt thời gian hoành hành của cơn đại dịch COVID-19 và chúng tôi cũng hy
vọng rằng quý vị vẫn an yên trong thời khắc khó khăn này. Theo như sắc lệnh của Thống đốc Brown, tất cả các trường học sẽ đóng
cửa cho đến ngày 28 tháng tư năm 2020. Nếu như có chuyển biến và kỳ nghĩ này kéo dài thêm, chúng tôi sẽ có những thay đổi cấp
thiết nhằm đảm bảo việc chuẩn bị cho các cơ hội để việc học tập của các em không bị gián đoạn nhằm ngăn ngừa việc quên đi những
gì các em đã được học. Trong thời gian đóng cửa dài ngày này, Bộ Giáo Dục Oregon (ODE) có đề nghị khu học chánh nên khuyến
khích học sinh và gia đình đừng sao lãng việc củng cố kiến thức bằng cách tận dụng một cách sáng tạo việc học hành qua các nguồn
hổ trợ online và offline.
Trong thời gian này, học khu sẽ cung cấp cho học sinh các cơ hội học tập cũng như hổ trợ thêm kiến thức. Bước đầu khu học chánh
Beaverton đã khởi động Phần 1 (Phase 1) việc Học từ xa (Remote Learning) để đảm bảo việc học cho mười ngày đầu trường đóng
cửa (16 tháng ba - 3 tháng tư), không tính một tuần dành cho kỳ nghĩ xuân. Khi Thống đốc Brown gia hạn việc đóng cửa cho đến ngày
28 tháng tư, chúng tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho Phần 2 việc Học từ xa.
Mục tiêu của chương trình Học từ xa Phần 2:
● Kết nối giáo viên và học sinh để giữ vững quan hệ cũng như những hổ trợ tinh thần trong suốt thời gian khó khăn này vì sức
khoẻ và an toàn học sinh và nhân viên là tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.
● Hổ trợ cơ hội học tập bổ sung kiến thức tương quan với các lớp học bình thường nhằm tránh việc mất đi kiến thức đã học.
● Giúp học sinh lớp 12 bậc trung học có cơ hội kiếm thêm các tín chỉ (credit) kịp thời gian để tốt nghiệp.
● Đảm bảo mọi học sinh có những cơ hội tiếp cận kiến thức một cách công bằng.
● Chuẩn bị cho việc huấn luyện và hổ trợ giáo viên, nhân viên hành chánh trang bị cho họ những công cụ và kỷ năng để thực
hiện thành công việc Giảng dạy từ xa.
Chúng tôi và cũng nhận biết rằng mỗi một chúng ta nhìn nhận sự việc đang xảy ra ở mức độ và khoảng cách khác nhau và chúng tôi
cũng thừa nhận rằng chúng tôi đang và sẽ điều chỉnh các kế hoạch một khi chúng ta tiếp tục. Mục tiêu của chúng tôi đối với kế hoạch
Học từ xa nhằm giúp học sinh không quên đi những gì đã được học, và điều quan trọng hơn nữa đó là thiết lập lại việc nối kết học sinh
mà điều này chính là nền móng công việc của chúng tôi. Cụ thể đối với các em học sinh lớp 12, chúng tôi cũng biết những mất mát to
lớn mà các em cũng như phụ huynh cảm nhận được, và chúng tôi cũng xin khẳng định với quý vị rằng chúng tôi chủ định đáp ứng mọi
điều cần thiết để các em có nhiều cơ hội học tập và có thể tốt nghiệp.
Ngày thứ ba tới, các hiệu trưởng sẽ nhóm họp trực tuyến cùng với các giáo viên để thảo luận các chi tiết cho kế hoạch Học từ xa.
Chúng tôi hiểu và biết rằng có những thay đổi sẽ được thực hiện, và với sự tin tưởng của chúng tôi qua việc liên lạc một cách có hiệu
quả thì những thay đổi này sẽ có khác biệt từng trường, từng lớp và từng cá nhân học sinh. Chúng tôi có các lo lắng như quý vị, nhưng
chúng tôi vô cùng hào hứng và chắc là quý vị cũng vậy khi chúng ta có thể kết nối lại với thầy cô giáo! Hãy cùng nhau vượt qua khó
khăn này! Vào tuần tới sau khi thầy cô giáo nhóm họp lại, sẽ có thêm thông tin kế hoạch chính xác được chia sẽ đến quý vị.
Thành thật cám ơn lòng kiên nhẫn và sự hổ trợ của quý vị trong thời gian áp dụng hình thức Học từ xa đầy mới mẻ cho học sinh này!
Thân mến,
Ginny Hansmann
Phó tổng giám thị ban Teaching & Learning
Khu học chánh Beaverton

Tiêu chí của Học khu: CHÚNG TÔI giúp học sinh có thêm sức mạnh để đạt được thành công sau tốt nghiệp.
Khu học chánh nghiêm cấp mọi hình thức phân biệt kỳ thị và hiếp đáp dựa trên những điều căn bản được bảo vệ bởi luật pháp, bao gồm nhưng không hạn chế
đến việc thật sự hay đoán về chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc tịch hay nguồn gốc, hiện trạng kết hôn, tuổi tác, khuyết tật tâm thần hay thân thể, mang
thai, tình trạng kinh tế, cựu binh, hay có quan hệ với những cá nhân thuộc tầng lớp được bảo vệ trên.

