
Returning to 
School
Học Tại Trường

vs.
Học Online Tại Nhà



Welcome

Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh và 
các giáo viên trở lại trường vào tháng 8!



Giai Đoạn 
Chuyển ĐỔI
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Ngày 10 Tháng 8 – Ngày 7 Tháng 9

● Làm quen với giáo viên
● Làm quen và thích ứng với 

thời khoá biểu học của 
trường hằng ngày.

● Học cách sử dụng Canvas.

● Địa Chỉ Trang Web - Mở 
Lại Trường Học

Chuyển Vào Năm Học Mới

https://www.garlandisd.net/node/12943


Trang Web Lich Hoc Garland ISD 2020-2021

● Lịch mới có vài tuần liên kỳ , bao gồm 
những ngày đặc biệt học sinh có cơ hội 
để học thêm hoặc tham gia các hoạt 
động bổ sung có ích, tương tự như nhiều 
phục vụ học hè trong những năm trước.

● Học sinh nào có đủ điều kiện và cần học 
thêm sẽ được khuyến khích mạnh mẽ để 
tham dự, học trong lớp hoạc trên online, 
nhưng sự tham dự là không bắt buộc. 
Một số giáo viên có thể chọn làm việc để 
được trả thêm lương trong thời gian đó. 
Các giáo viên hoặc học sinh không làm 
việc hoặc đi học sẽ được phép nghỉ 
những tuần này.

lỊCH HỌC Garland ISD 2020-2021

https://www.garlandisd.net/file/11957?.pdf


Học Online
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Lớp Kindergarten - 2 
Học không đồng bộ

Không yêu cầu tất cả người 
tham gia có mặt cùng một 
lúc trên online. Học sinh tự 
học và theo sự hướng dẫn 
trong thời khoá biểu riêng 
của mình. Mọi hướng dẫn sẽ 
được cung cấp theo yêu cầu 
và có thể bao gồm các bài 
học video được ghi sẵn, các 
nhiệm vụ học tập dựa trên 
trò chơi độc lập hoặc công 
việc / hoạc nững bài học và 
bài kiểm tra được giao trước.

Lớp 3-5 
Học đồng bộ

Yêu cầu tất cả những người tham 
gia phải có mặt cùng một lúc trên 
online. Đây là hướng dẫn hai 
chiều, thời gian thực/ trực tiếp 
giữa giáo viên và học sinh.

*180 tối thiểu

Hai Phương Cách



HỌC ONLINE

HỌC SINH CẦN BIẾT

● Các khóa học sẽ tuân theo trương trình tương tự như hướng dẫn 
trực tiếp trong lớp và sẽ bao gồm tất cả các Kiến thức và Kỹ năng 
Cần Thiết của Texas (Texas Essential Knowledge and Skills). 

● Học sinh sẽ cam kết và tham gia mỗi ngày. Vắng mặt sẽ được ghi 
lại.

● Học sinh phải tuân thủ theo mọi điều ghi trong Quy tắc Ứng Xử 
Của Học Sinh.

● Chính sách chấm điểm sẽ có hiệu lực, bao gồm cả chính sách nộp 
bài trễ.



Học Tại
Trường
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Học Sinh Cần Biết

● Các khóa học sẽ tuân theo trương trình tương tự như hướng 
dẫn trực tiếp như học online và sẽ bao gồm tất cả các Kiến 
thức và Kỹ năng Cần Thiết của Texas (Texas Essential 
Knowledge and Skills). 

● Giáo viên sẽ điểm danh mỗi ngày.
● Học sinh phải tuân thủ theo mọi điều ghi trong Quy tắc Ứng 

Xử Của Học Sinh.
● Chính sách chấm điểm sẽ có hiệu lực, bao gồm cả chính sách 

nộp bài trễ.

HỌC TẠI TRƯỜNG



Giao Thức An Toàn

● Tất cả nhân viên, học sinh và khách sẽ được kiểm tra các triệu 
chứng COVID-19 trước khi vào trường.

● Việc che mặt. Học sinh tham gia các lớp học trong khuôn viên 
trường sẽ được cung cấp khẩu trang và tấm che mặt.

● Các nhân viên sẽ phải tre mặt, đeo khẩu trang.
● Truy cập vào khuôn viên trường.
● Khử trùng, khử trùng tay, và Plexiglass.

HỌC TẠI TRƯỜNG



Các Giao Thức An Toàn Trong Công Viên Trường

● Sẽ được kiểm tra các triệu chứng COVID-19 lúc đến trường, ăn 
sáng, ăn trưa, chuyển tiếp và khi về.

● Sách hướng dẫn mở lại trường học GISD của chúng tôi có sẵn 
sàng để cung cấp cho các thông tin chi tiết về tất cả các giao 
thức an toàn của chúng tôi (GISD Reopening School 
Guidebook).

● Garland ISD của chúng tôi hiện đang làm các giao thức cụ thể 
cho các cơ sở của chúng tôi và sẽ liên lạc với quý vị kịp thời.

HỌC TẠI TRƯỜNG



Nếu Có Tình Trạng Nhiễm COVID-19

● Nhân viên của GISD sẽ bắt đầu theo dõi, truy tìm các 
liên lạc và hoàn thành đánh giá kỹ lưỡng.

● Dựa trên đánh giá, quyết định sẽ được đưa ra về mức 
độ cần của việc cách ly.

● Học sinh sẽ được truy cập vào nội dung học tập trên 
online trong thời gian cách ly.

HỌC TẠI TRƯỜNG



● GISD hiểu rằng các gia đình có thể muốn thay đổi lựa chọn mô hình giảng dạy của con em 
mình dựa trên sự triển biến của COVID-19. Những thay đổi này có thể được thực hiện vào cuối 
mỗi chu kỳ chấm điểm. Chỉ những người giám hộ chính mới có thể thực hiện lựa chọn thay 
đổi trong khoảng thời gian được nêu ra.

Những Thay Đổi Trong Mô Hình Giảng Dạy

Thời gian lựa chọn thay đổi

mô hình giảng dạy:
Ngày hiệu lực của lựa chọn

mới:

Ngày 13  - 23 Tháng 7, 2020 Ngày 8 Tháng 9 , 2020

Ngày 7 - 11 Tháng 9, 2020 Ngày 12 Tháng 10, 2020

Ngày 9 - 13 Tháng 11, 2020 Ngày 5 Tháng 1 , 2021

Ngày 1 – 5 Tháng 2, 2021 Ngày 22 Tháng 3 , 2021



● Học sinh không có internet đáng tin cậy hoặc thiết bị di động để 
dùng tại nhà sẽ có đủ điều kiện nhận máy phát WIFI và thiết bị học 
do GISD cung cấp để sử dụng trong quá trình chuyển tiếp đến trường 
hoặc toàn bộ năm học 2020-2021.

● Học sinh đã được GISD cung cấp một thiết bị năm học trước sẽ giữ 
nguyên thiết bị đó cho năm học 2020-2021.

● Phân phối công nghệ sẽ diễn ra trong tuần đầu tiên vào ngày 3 tháng 
8. Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang web của trường Cooper cho để biết 
thời gian và ngày cụ thể. Đây sẽ là một quá trình drive-through và 
pick-up bằng xe và không có cá nhân nào cần phải ra khỏi xe.

PHÂN PHỐI CÔNG NGHỆ



Garland ISD đã cập nhật danh sách đồ dùng học sinh để hỗ trợ phụ huynh trong việc chuẩn bị 
những gì thực sự cần thiết cho năm học 2020-2021 cho dù con em mình đang học online hay 
trực tiếp tại trường. Quý vị có thể truy cập danh sách đồ dùng học sinh trên Trang web của 
Trường Cooper.

● #2 Bút chì- 24 cái
● Đồ gọt bút chì
● Bút mày lông - 8 cái
● Bút màu - 24 cái
● Bút chì màu -12 cái
● Cục gôm tẩy (2)
● Cây keo dán (ít nhất 2 cây)
● Kẻ thước
● Kéo
● Sách Composition/Spiral , wide-ruled (3 cái)
● Folder với túi & móc (3 cái)
● Giấy Viết- wide ruled (2 sấp)
● 12 x 18 Giấy Manilla - 50 cái
● Bịch Giấy Kleenex Cá Nhân (Travel Size): Chỉ những học sinh học trong trường
● Thùng nhựa có nắp (13.75 in x 8 in x 4 in)
● Tai nghe- khuyên dùng tai nghe có mic
● Bình nước uống cá nhân: Chỉ những học sinh học trong trường

ĐỒ DÙNG HỌC SINH



● Bữa ăn pick-up lề đường sẽ được cung cấp cho các học 
sinh học online. Các gia đình sẽ cần phải hoàn thành 
một mẫu đơn đặt hàng hai tuần một lần cho mỗi học 
sinh của Garland ISD muốn phục vụ bữa ăn. Để nhận 
được bữa ăn trong tuần đầu tiên đến trường, mẫu đơn 
đầu tiên phải được hoàn thành trước Thứ Hai ngày 27 
tháng Bảy.

● Bấm vào LINK để truy cập thêm thông tin.

BỮA ĂN LỀ ĐƯỜNG

https://www.garlandisd.net/content/curbside-meals


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik

Thank you!

Website: https://tinyurl.com/yxkb2rf5

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

