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HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG
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HỌC TỪ XA
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HỌC KẾT HỢP
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MỚI: HỌC VIỆN TỪ XA
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HAI LỰA CHỌN CHO CÁC GIA ĐÌNH
Các gia đình trong Khu vực Osseo có hai lựa chọn cho năm học 2020-2021:

1.

Thực hiện theo mô hình học tập trực tiếp, kết hợp hoặc học từ xa của học khu, có di chuyển giữa
các mô hình khi cần theo hướng dẫn của tiểu bang và tình hình dịch bệnh HOẶC.

HỌC TRỰC TIẾP

HỌC TỪ XA

2.

HỌC KẾT HỢP

Chọn tùy chọn học từ xa 100% (Học viện đào tạo từ xa) nếu quý vị muốn chắc chắn
rằng trong năm học 2020-2021 con quý vị sẽ không phải học trực tiếp tại trường
một ngày nào.
SEPTEMBER

JUNE

ACADEMY

Thông tin chi tiết hơn sẽ được cung cấp trên trang web của quận, www.district279.org, khi có sẵn.
Xin lưu ý: Thông tin này có thể thay đổi trong suốt năm học khi hướng dẫn của tiểu bang thay đổi để ứng phó với tình hình dịch bệnh.

MÔ HÌNH HỌC TRỰC TIẾP (TẤT CẢ HỌC SINH, TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12)
SG͎QJFKRF¢FK̶FVLQKÒÄQJN¾&KńłQJWUQK0̔XJL¢REªK̶FQ͖DQJ¡\P̀LQJ¡\PL̮QSK®W̊LF¢FWUń͆QJ%LUFK*URYH&UHVW9LHZ(GLQEURRN)DLU2DNV*DUGHQ&LW\
3DOPHU/DNH3DUN%URRNY¡=DQHZRRG

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

V
V
V
V
V
V

Chỗ ngồi trong lớp học sẽ được sắp xếp theo hướng dẫn của tiểu bang. Ví dụ, học sinh sẽ không còn được
sắp xếp theo các nhóm nhỏ.
Thời gian đón và trả xe buýt có thể chậm vài phút để giảm thiểu các nhóm học sinh tại bến xe buýt.
Theo lệnh điều hành của thống đốc, nhân viên và học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 phải đeo khẩu trang. **
Miễn trừ sẽ được cho phép theo lệnh của thống đốc. Học sinh mầm non và mẫu giáo bé sẽ được khuyến
khích, nhưng không bắt buộc, đeo khẩu trang.
Học sinh phải rửa tay hoặc sử dụng nước rửa tay diệt khuẩn trong suốt cả ngày, đặc biệt là trước bữa ăn.
Nước rửa tay diệt khuẩn sẽ được cung cấp tại mỗi trường.
Bữa trưa ở trường sẽ cung cấp các tùy chọn nóng và nguội với các biện pháp an toàn tại chỗ, ví dụ: không
tự phục vụ và hạn chế sử dụng các khu vực tiếp xúc cao như bàn phím. Không gian bổ sung sẽ được sắp
xếp cho học sinh ăn trưa.
Trường học sẽ được vệ sinh và khử trùng nhiều hơn. Quý vị sẽ thấy các rào chắn rõ ràng trong các văn
phòng tại điểm tiếp xúc đầu tiên, các biển báo mới và các khu vực đã được thiết kế lại để đảm bảo giãn
cách xã hội.

V

Hệ thống cơ khí sẽ được điều chỉnh để tăng lượng không khí bên ngoài vào.

V

Tất cả nhân viên, học sinh và du khách sẽ tham gia kiểm tra sức khỏe hàng ngày ( với hàng loạt câu hỏi).

DẠY VÀ HỌC; HỖ TRỢ HỌC SINH

V
V
V

Con quý vị sẽ có giáo viên hướng dẫn chất lượng cao và hấp dẫn 5 ngày một tuần.
Vài tuần đầu tiên sẽ tập trung mạnh mẽ vào việc xây dựng mối quan hệ, xác định lỗ hổng kiến thức từ mùa xuân
và mùa hè năm học vừa rồi, và giúp học sinh cảm thấy gắn bó và kết nối với trường học của các em.
Ở mức độ lớn nhất có thể, việc giảng dạy sẽ trông và cảm thấy giống như trước đại dịch COVID-19.

TRƯỜNG TIỂU HỌC
; Nhân viên sẽ chú ý hơn

đến việc giúp các học
sinh nhỏ tuổi thích nghi
với việc trở lại trường,
tương tác với bạn bè và
củng cố các kỹ năng
học tập.

TRƯỜNG CẤP 2
; Các trường sẽ cung cấp

chương trình trước và /
hoặc sau giờ học để giải
quyết các lỗ hổng kiến
thức từ mùa xuân và
mùa hè năm học trước.

TRƯỜNG CẤP 3
; Thời gian ra vào lớp có thể được xếp so le

và việc đi lại sẽ được được điều chỉnh để
giảm số lượng học sinh ở hành lang cùng
một lúc.

; Các trường sẽ cung cấp chương trình bổ

sung để giải quyết các lỗ hổng kiến thức từ
mùa xuân và mùa hè năm học trước.

; Để lập kế hoạch cho sức chứa xe buýt, các

gia đình học sinh trung học (chỉ từ lớp 9-12)
được yêu cầu đăng ký dịch vụ xe buýt.

MASK UP

MÔ HÌNH KẾT HỢP (TẤT CẢ HỌC SINH, TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12)
SG͎QJFKRF¢FK̶FVLQKÒÄQJN¾FKńłQJWUQKP̔XJL¢REªK̶FQ͖DQJ¡\P̀LQJ¡\PL̮QSK®W̊LF¢FWUń͆QJ%LUFK*URYH&UHVW9LHZ(GLQEURRN)DLU2DNV*DUGHQ&LW\
3DOPHU/DNH3DUN%URRNY¡=DQHZRRG

CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN

V

Các biện pháp an toàn sẽ tương tự như trong mô hình học trực tiếp, với giới hạn xã hội và giới hạn sĩ số
nghiêm ngặt.

DẠY VÀ HỌC: HỖ TRỢ HỌC SINH

V
V

Trường sẽ được tổ chức 5 ngày một tuần có giáo viên hỗ trợ hoặc giảng dạy hấp dẫn và chất lượng mỗi ngày.
Để giảm số lượng học sinh tại trường học trong bất cứ lúc nào, học sinh sẽ được chỉ định vào Nhóm A hoặc Nhóm B.

Ź Học sinh nhóm A sẽ đến trường học trực tiếp vào thứ Hai và thứ Tư và học từ xa với sự hỗ trợ của giáo viên vào
thứ Ba và thứ Năm.

Ź Học sinh nhóm B sẽ đến trường học trực tiếp vào Thứ Ba và Thứ Năm và học từ xa với sự hỗ trợ của giáo viên
vào Thứ Hai và Thứ Tư.

Ź Mỗi thứ Sáu, tất cả học sinh sẽ học từ xa (có điểm danh).
Ŷ Vào những ngày học từ xa, học sinh có thể phải làm một số hoặc tất cả những việc sau đây: xem bài
giảng trực tuyến, tự học, điểm danh trực tuyến, xem bài giảng và hướng dẫn được thu âm từ trước.

Ŷ Giáo viên sẽ sử dụng các ngày thứ Sáu để soạn giáo án, trao đổi và thiết kế nội dung giảng dạy.
Ŷ Thứ Sáu cũng sẽ được dành để làm vệ sinh triệt để tại trường và cung cấp các bữa ăn cũng như vật liệu.
Ź Bất cứ khi nào có thể, anh chị em sẽ được chỉ định vào cùng một nhóm.

Thứ
Ba

Thư
Tư

Thứ
Năm

NHÓM A HỌC TRỰC TIẾP

NHÓM B HỌC TRỰC TIẾP

NHÓM A HỌC TRỰC TIẾP

NHÓM B HỌC TRỰC TIẾP

NHÓM B HỌC TỪ XA

NHÓM A HỌC TỪ XA

NHÓM B HỌC TỪ XA

NHÓM A HỌC TỪ XA

Thứ
Hai

Thứ
Sáu
TẤT CẢ HỌC TỪ XA

TIỂU HỌC
; Mỗi ngày, ngay cả trong những

ngày học từ xa, sẽ có một số
hướng dẫn trực tiếp trên mạng
của giáo viên.

; Các trường sẽ tìm cách giảng dạy

vào các ngày học từ xa để đảm
bảo tính linh hoạt cho các gia
đình có học sinh tiểu học, đặc
biệt là phụ huynh / người giám hộ
phải làm việc trong ngày.

TRƯỜNG CẤP HAI
; Vào những ngày học trực

tiếp, các trường sẽ cung cấp
chương trình trước và / hoặc
sau giờ học để giúp học sinh
lấy lại kiến thức bị hổng từ
mùa xuân và mùa hè năm học
trước.

; Vào những ngày học từ xa, học
sinh sẽ có quyền truy cập vào
phòng hỗ trợ học tập ảo của
các giáo viên có và không có
giấy phép giảng dạy.

TRƯỜNG CẤP BA
; Tốc độ học tập sẽ được duy
trì để giúp cho học sinh đi
đúng hướng để tốt nghiệp.

; Lịch trình sẽ được điều chỉnh
để phù hợp với sự tham gia
của học sinh vào các khóa
học thực hành như gốm sứ,
FACS và công nghệ.

MÔ HÌNH HỌC TỪ XA (TẤT CẢ HỌC SINH, TỪ MẪU GIÁO ĐẾN LỚP 12)
SG͎QJFKRF¢FK̶FVLQKÒÄQJN¾FKńłQJWUQKP̔XJL¢REªK̶FQ͖DQJ¡\P̀LQJ¡\PL̮QSK®W̊LF¢FWUń͆QJ%LUFK*URYH&UHVW9LHZ(GLQEURRN)DLU2DNV*DUGHQ&LW\
3DOPHU/DNH3DUN%URRNY¡=DQHZRRG

DẠY VÀ HỌC: HỖ TRỢ HỌC SINH

V

V
V

Trường học sẽ được mở 5 ngày một tuần, với lịch trình học rõ ràng của học sinh và học tập từ xa do giáo viên hướng
dẫn mỗi ngày.
Lịch trình của nhân viên, bao gồm cả giờ hành chính cho giáo viên trung học, sẽ được cung cấp cho tất cả các gia
đình.
Học sinh sẽ có toàn quyền truy cập vào cấp lớp và nội dung môn học được cung cấp thông qua hướng dẫn từ xa.

Ź Học sinh có thể phải làm một số hoặc tất cả trong những việc sau đây: xem bài giảng trực tuyến
của giáo viên, tự học, điểm danh trực tuyến, xem bài giảng và hướng dẫn được thu âm từ trước.

V

Truyền thông từ trường đến nhà sẽ được sắp xếp hợp lý hơn so với mùa xuân năm 2020.

Buối sáng

NGÀY HỌC MẪU
TỪ XA CẤP MỘT

Giữa
ngày

Buổi chiều

Ăn trưa,
nghỉ giải
lao

Bài giảng và hướng dẫn được thu
âm, hướng dẫn nhóm nhỏ, làm
bài độc lập, hỗ trợ học tập

Hướng dẫn trực tiếp mạng

(CHỈ LÀ MẪU; LỊCH TRÌNH SẼ
KHÁC NHAU GIỮA CÁC TRƯỜNG)

Đọc độc lậpj
Bai giảng và hướng dẫn được thu âm,
hướng dẫn nhóm nhỏ, làm bài độc lập

TIỂU HỌC
; Học sinh và nhân viên

tại các trung tâm chăm sóc trẻ
em sẽ được kiểm tra nhiệt độ.
(nếu đến trung tâm trong thời
gian học từ xa).

TRƯỜNG CẤP HAI
; Học sinh sẽ có quyền truy
cập vào các phòng hỗ trợ
học tập ảo với giáo viên
có và không có giấy phép
giảng dạy.

TRƯỜNG CẤP BA
; Một số môn tự chọn có
thể được sửa đổi
đáng kể để có thể học
từ xa.

MỚI: HỌC VIỆN ĐÀO TẠO TỪ XA
Các gia đình muốn chắc chắn cho con học từ xa trong cả năm học mà không có sự chuyển đổi giữa các mô hình có thể chọn tham gia Học viện đào tạo
từ xa trên toàn quận (chỉ dành cho học sinh Mẫu giáo đến lớp 12). Để đăng ký học viện này, cần có cam kết nguyên cả năm.

V

Ở cấp tiểu học, việc
giảng dạy của Học
viện đào tạo từ xa
sẽ tương tự như mô
hình học từ xa thông
thường.

V

Ở cấp trung học, Học viện đào
tạo từ xa sẽ tập trung vào các
môn học chính / yêu cầu tốt
nghiệp, tức là các môn nâng
cao, AP và / hoặc môn tự chọn
có thể không có sẵn.

V

Học sinh của Học viện đào tạo
từ xa sẽ được “đăng ký kép”, có
nghĩa là họ giữ nguyên đăng
ký tại trường học chính (tất cả
các trường, bao gồm cả trường
chuyên).

Học viện đào tạo từ xa là chương trình toàn học khu được tạo nên từ các giáo viên trong toàn quận. Giáo dục đặc biệt
và dịch vụ học ngôn ngữ sẽ được cung cấp. Học sinh Mẫu giáo- lớp 5 sẽ hoàn thành các bài học ở Seesaw và học sinh
lớp 6-12 sẽ hoàn thành các bài học trong Schoology.
Các gia đình phải đăng ký Học viện đào tạo từ xa trước 9 giờ tối Chủ nhật, ngày 12 tháng 8.
Yêu cầu rời khỏi Học viện đào tạo từ xa và trở lại trường học chính trong năm học không được đảm bảo. Yêu cầu thay
đổi sẽ được xem xét trước khi bắt đầu mỗi học kỳ và việc đồng ý hay không sẽ dựa vào các giáo viên và phương tiện
vận chuyển có sẵn.
Tìm hiểu thêm và đăng ký Học viện tại https://bit.ly/279distancelearningacademy

Tại sao Học viện đào tạo từ xa yêu cầu cam kết cả năm?
Cần có một cam kết lâu dài với Học viện đào tạo từ xa để quận có thể bố trí nhân viên hợp lý (bao gồm xem xét các giấy phép cụ
thể), sắp xếp lịch học các lớp cho học sinh một cách thích hợp và điều phối dịch vụ xe buýt theo hướng dẫn của MDE / MDH.

TRONG MỖI PHƯƠNG ÁN
GIẢNG DẠY, QUÝ VỊ CÓ THỂ KỲ VỌNG:
BIỆN PHÁP AN TOÀN

V

Chúng tôi sẽ tuân thủ các hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Giáo dục bang MN.

; Đôi khi MDH và MDE yêu cầu hoặc gợi ý một số hành động nhất định.
Ŷ Nếu một hành động là bắt buộc, quý vị sẽ thấy nó được thực hiện trong các trường học của chúng
tôi.

Ŷ Nếu một hành động được khuyến nghị, quý vị có thể thấy nó ở một số nơi này nhưng không phải
là những nơi khác.

V

Mỗi trường sẽ chỉ định một điều phối viên COVID-19 cấp trường và lên một kế hoạch cụ thể cho tòa nhà.

V

Tất cả nhân viên sẽ được đào tạo về nhận thức COVID và sử dụng đúng các vật liệu làm sạch.

V

Chuyến đi dã ngoại sẽ không được tổ chức.

V

Du khách và tình nguyện viên sẽ bị hạn chế vào các tòa nhà của trường.

DẠY VÀ HỌC; HỖ TRỢ SINH VIÊN

V
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Trong mỗi môn học, giáo viên sẽ tập trung vào các tài liệu cần thiết nhất để học sinh học, tạo ra một nền tảng
giảng dạy cốt lõi được tích hợp vào mỗi ba mô hình để cho phép chuyển đổi nhanh hơn giữa các mô hình, nhằm
ứng phó với hoạt động của virus.
Các gia đình muốn chắc chắn con mình được học từ xa trong cả năm (không có sự chuyển đổi giữa các mô hình
đã nêu) có thể chọn tham gia Học viện đào tạo từ xa trên toàn quận chỉ dành cho học sinh K-12.

; Để đăng ký học viện tùy chọn, cần cam kết tham gia suốt cả năm học.
Ŷ Ở cấp tiểu học, việc giảng dạy của Học viện đào tạo từ xa sẽ tương tự như mô hình học từ xa thông thường.
Ŷ Ở cấp trung học, Học viện đào tạo từ xa sẽ tập trung vào các môn học chính / yêu cầu tốt nghiệp, tức là, các
môn nâng cao, AP và / hoặc môn tự chọn có thể không có sẵn.
Ŷ Đây là chương trình toàn quận (khác với chương trình của trường) được thiết kế bởi các giáo viên trong toàn
quận.
Học sinh của Học viên này sẽ vẫn có thể tham gia vào các chương trình ngoại khoá của trường hoặc quận
Ŷ Các gia đình phải đăng ký tham gia Học viện đào tạo từ xa trước 9 giờ tối Chủ nhật, ngày 12 tháng 8. Tìm
hiểu thêm và đăng ký tại https://bit.ly/279distancelearningacademy

V
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Việc điểm danh sẽ được thực hiện mỗi ngày trong mỗi mô hình.
Giáo dục đặc biệt và dịch vụ học tiếng Anh sẽ được cung cấp. Việc giảng dạy có thể khác nhau, tùy thuộc vào mô
hình, nhưng các dịch vụ sẽ được cung cấp cho tất cả các học sinh nằm trong chương trình.
Tất cả nhân viên sẽ chú ý nhiều hơn đến nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh và sẽ cố gắng xây dựng lại mối quan
hệ giữa học và nhân viên.
Dịch vụ y tá và các dịch vụ hỗ trợ khác sẽ được cung cấp.
Mỗi học sinh, từ Mẫu giáo đến lớp 12, sẽ được cấp một thiết bị di động và phải để cho nó có thể truy cập được khi
có khả năng chuyển đổi giữa các mô hình giảng dạy.
Hỗ trợ công nghệ sẽ tiếp tục; hỗ trợ internet và các nguồn khác sẽ được cung cấp khi cần thiết.
Dịch vụ chăm sóc trẻ sẽ phụ thuộc vào mô hình giảng dạy.
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Học sinh chương trình mầm non và Giáo dục cơ bản cho Người
lớn sẽ nhận được thông tin riêng từ các chương trình tương ứng.
Giáo dục mầm non (Arbor View): 763-391-8777
Giáo dục Cơ bản cho Người lớn: 763-566-5452

