Các Câu Hỏi Thường Gặp
Chú ý: Thông tin và Hướng dẫn luôn thay đổi. Những câu trả lời sau đây đều dựa trên
những thông tin tốt nhất chúng tôi có tại thời điểm này. Các câu trả lời sẽ được cập
nhật một khi có thông tin mới.
Kế hoạch cho Năm học mới (Return-to-School) của BSD sẽ được thực hiện theo hai
cách.
Tiếp tục học với trường đúng tuyến (trường theo địa chỉ) hoặc trường chuyên:
Ngày bắt đầu đi học sẽ là ngày thứ hai, 14 tháng chín. Chúng tôi bắt đầu năm học mới
với chương trình Học từ xa toàn diện (Comprehensive Distance Learning - CDL). Tất cả
học sinh sẽ được học online tại nhà với trường đúng tuyến hoặc trường chuyên. Chúng
tôi cam kết sẽ duy trì mô hình Học từ xa toàn diện này ít nhất cho đến 13 tháng mười
một. Chi tiết ngày tháng rỏ ràng nhằm nhằm giúp phụ huynh khi cần có thể sắp xếp việc
trông giữ trẻ (child care) được thuận tiện. Tất cả các khoá học, bài học hoặc bài tập
hàng ngày cho khối lớp từ K-12 sẽ được các giáo viên của trường trong tuyến hoặc
trường chuyên truyền tải qua Seesaw hay Canvas.
Một khi học sinh có thể an toàn đến trường, chúng tôi sẽ để các em đi học theo mô
hình kết hợp (Hybrid Model): hai ngày học ở trường và ba ngày học online tại nhà. (Các
em học sinh trong chương trình Newcomers và các chương trình đặc biệt khác sẽ được
học trực tiếp với các giáo viên thêm vào những ngày thứ tư.) Thời gian học trực tiếp ở
trường nhằm củng cố cảm xúc giao tiếp, hành vi, thái độ và sự khoẻ mạnh nói chung
cần thiết cho các em. Học sinh cũng có thể được học chung với lớp, hay nhóm nhỏ
hoặc từng cá nhân tại trường.
Đối với học sinh vẫn chưa đủ tự tin trở lại trường học trực tiếp, các em có thể học
online 100% với các giáo viên ở trường các em đang học trước đây.
FLEX Online School: Ngày đầu tiên học với FLEX Online School học sinh cũng sẽ bắt
đầu vào thứ hai, 14 tháng chín. FLEX Online School là một chương trình học online
riêng biệt do Khu học chánh Beaverton điều hành. Chương trình này sẽ do các giáo
viên có chứng chỉ của BSD thông qua các công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất và giáo
trình được thiết kế đặc biệt nhằm hổ trợ việc học online. Nếu học sinh chọn FLEX
Online School, các em sẽ không còn tham gia học tại các trường đúng tuyến hay
trường chuyên.
Học từ xa toàn diện (Comprehensive Distance Learning - CDL)
Khi nào bắt đầu học?

Ngày học đầu tiên của học sinh sẽ là thứ hai, ngày 14 tháng chín.
Trong tuần từ 7-11 tháng chín, gia đình nên chuẩn bị cho việc học online của con em. Thử
phác hoạ trong đầu xem một ngày học sẽ như thế nào, cố gắng tạo một góc học tập cho
con em, đảm bảo máy tính có thể kết nối mạng và nên để nhiều người trong nhà thử lên
mạng cùng lúc để xem tốc độ internet nhanh chậm. Xem lại những thông tin mà quý vị đã
nhận được từ nhà trường; nếu có thắc mắc, xin email hoặc gọi cho trường, chúng tôi luôn
sẵn sàng giúp đở!

Chúng tôi có cần phải đăng ký tham gia chương trình Học từ xa toàn diện không?
Không cần
Chương trình học từ xa toàn diện sẽ được thực hiện tốt hơn chương trình Học từ
xa đã được áp dụng vào mùa xuân trước đây như thế nào?
Nhờ các khảo sát từ các nhân viên, phụ huynh và học sinh về vấn đề Học từ xa trong
học kỳ xuân vừa qua, chúng tôi biết thêm được những gì làm tốt và những gì vẫn chưa
được tốt lắm. Khi lên kế hoạch cho chương trình Học từ xa toàn diện, chúng tôi sẽ kết
hợp những điều này vào. Ngoài ra việc tham gia học của học sinh vào mùa thu tới là
điều bắt buộc, chúng tôi sẽ điểm danh hàng ngày. Theo như hướng dẫn của Bộ Giáo
dục Oregon, chúng tôi cũng sẽ chấm điểm bài vở của học sinh.
Việc điểm danh sẽ được thực hiện như thế nào?
Theo hướng dẫn từ Bộ giáo dục Oregon, điểm danh sẽ bao gồm việc tham gia các hoạt
động của lớp cũng như tương tác với giáo viên
Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục Oregon, điểm danh có mặt có thể tính theo nhiều cách
khác nhau để phù hợp với những gia đình có giờ giấc học online khác nhau trong ngày:
học trực tiếp với giáo viên, xem lại bài học được giáo viên thu hình từ trước, tương tác với
giáo viên qua email, hoặc những việc như hoàn tất các bài tập cho khoá học.
Học sinh Tiểu học cần phải tiếp xúc với giáo viên ít nhất một lần/ngày; Cấp hai và Trung
học cần tiếp xúc với mỗi giáo viên của từng lớp ít nhất một lần/ngày.

Xin hãy tả một ngày Học từ xa toàn diện sẽ được diễn ra như thế nào?
Học sinh có bài tập năm ngày một tuần. Mỗi ngày các em sẽ được tiếp xúc “trực tiếp” với
giáo viên cũng như hoàn thành các bài tập cá nhân hoặc nhóm. Tất cả bài tập sẽ được gởi
đến thông qua ứng dụng Seesaw hoặc Canvas, tuỳ theo cấp lớp. Học sinh cần biết các em
phải học và làm bài trong một khoảng thời gian nhất định như khi đi học ở trường trước
đây; tuy nhiên chúng ta cần phải nhớ rằng thời gian học trên máy tính sẽ mệt mỏi hơn
nhiều so với học ở trường, do đó thời gian cho một tiết học trực tuyến sẽ ngắn hơn một
chút.

Mỗi một ngày học sẽ gồm việc giáo viên giảng dạy và các cơ hội để học sinh áp dụng
kiến thức đã được học, cũng như được hổ trợ trong vấn đề dinh dưỡng và sức khoẻ
học sinh.
Chương trình giảng dạy cho các giáo viên đang được thực hiện một cách kỹ càng và
được cập nhật thêm kiến thức cũng như sự cảm thông mới. Giảng dạy sẽ được áp
dụng để đưa được khái niệm mới hoặc mục tiêu học tập đến với học sinh. Điều này có
thể bao gồm học qua Zoom cho nguyên lớp, hay các nhóm nhỏ học sinh. Nó bao gồm
các bài học được chuyển tải qua hệ thống quản lý học tập (learning management
systems) như Seesaw cho bậc tiểu học và Canvas cho trung học và trung học cơ sở,
cộng thêm video do giáo viên thực hiện. Việc giảng dạy từ giáo viên có thể chiếm ít
nhất là 50% thời lượng một ngày học của học sinh.
Trải nghiệm việc áp dụng kiến thức đã học được giáo viên sáng tạo với chủ ý cho phép
học sinh áp dụng những kiến thức và kỹ năng mà các em đã học được từ thầy cô để
có thể hiểu sâu hơn những điều đã học. Tóm lại, giáo viên tạo điều kiện để học sinh áp
dụng các khái niệm học tập và đưa chúng vào thực tiễn. Kinh nghiệm học tập ứng dụng
có thể bao gồm tương tác với bạn bè, tự học và tự làm bài tập.
Hai khái niệm này sẽ được kết hợp như thế nào? Thông qua Zoom giáo viên có thể
đưa ra một mục tiêu học tập hay một khái niệm cho cả lớp và sau đó chia học sinh
thành những nhóm nhỏ cho các em học tập cùng nhau nhằm giải quyết vấn đề hay
thảo luận về khái niệm này. Ngoài ra, thông qua những chủ đề hay bài tập riêng học
sinh có thể diễn đạt việc hiểu bài nhiều hơn và qua đó cho phép giáo viên đánh giá sự
tiến bộ nhằm đạt mục tiêu học tập.
Ban Dinh dưỡng (Nutrition Services) sẽ phục vụ các bữa ăn grab-and-go (thức ăn bỏ
bịch) trong những ngày các em học online ở nhà. Thông tin về địa điểm và giờ giấc
nhận bữa ăn sẽ được thông báo sớm. Các cố vấn sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy bài
học liên quan đến cảm xúc giao tiếp xã hội. Môn thể dục và sức khoẻ cũng sẽ được
giảng dạy. Đối với học sinh bậc tiểu học, những bài học này có thể sẽ được luân
chuyển và không được giảng dạy hàng ngày.
Học từ xa toàn diện sẽ được thực hiện giống nhau cho tất cả các trường có phải
không?
Giáo viên sẽ để ra mục tiêu giảng dạy dựa trên tiêu chí và tài liệu từ Ban điều hành đưa
xuống. Giáo viên có quyền tiếp tục dùng các tài liệu bổ sung và phân công công việc
hàng ngày. Giáo viên cũng sẽ nhận được sự hổ trợ từ Teaching and Learning
Department (Đội ngũ chuyên viên huấn luyện chuyên môn cho giáo viên)

Tại sao giáo viên không thể nào truyền hình trực tiếp (livestream) từ lớp học đến
từng nhà học sinh, để có thể làm như một ngày học bình thường?
Đặc biệt đối với những học sinh lớp nhỏ của bậc tiểu học, các em có thể cần sự giúp
đở từ cha mẹ. Chúng tôi biết nhiều phụ huynh sẽ gặp khó khăn trong việc vừa phải đi
làm vừa hổ trợ con em học hành đồng thời phải linh hoạt trong giờ giấc. Ngoài ra một
ngày học ở trường không thể xem như một ngày ngồi trước màn hình.
Có phải Giáo viên sẽ có giờ làm việc văn phòng cho học sinh học tại nhà không?
Giờ làm việc văn phòng còn tuỳ thuộc vào thảo luận đang xảy ra với hội đoàn giáo viên.
Có phải Học sinh sẽ được cho mượn Chromebooks?
Học sinh hiện đang học tại BSD từ năm ngoái vẫn còn giữ Chromebooks từ tháng ba.
Còn học sinh mới, thiết bị sẽ được phân phát vào đầu tháng chín. Ưu tiên của chúng tôi
là đảm bảo tất cả học sinh cần sẽ nhận được thiết bị trước ngày 14 tháng chín. Sẽ sớm
có thêm thông tin về vấn đề này.
Có phải chương trình Học từ xa toàn diện sẽ được áp dụng cho nguyên năm?
Đúng vậy
Phụ hunh có được phép tình nguyện trực tuyến trong các lớp học ảo không?
Có. Tình nguyện viên phải đăng ký với ban điều hành tình nguyện của học khu (volunteermanagement system) và phải được kiểm tra lý lịch (background check). Liên lạc giáo viên
của học sinh để biết thêm các công việc tình nguyện đang cần.
Mô hình kết hợp (Hybrid Model)
Ai sẽ quyết định khi nào mô hình kết hợp sẽ được bắt đầu?
Tổng giám thị Don Grotting sẽ làm việc chặt chẻ cùng Bộ giáo dục và Bộ y tế Oregon
để xem xét những quy chuẩn cũng như chỉ số sức khoẻ cộng đồng để xác định khi nào
học sinh có thể trực tiếp an toàn đi học trở lại.
Theo như hướng dẫn từ Thống đốc hôm 28 tháng bảy, khi áp dụng mô hình Kết hợp
cần phải theo các quy định sau:
● 10 ca nhiễm COVID-19 hoặc ít hơn trên 100,000 người trong hạt Washington
trong vòng 7 ngày cho 3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trong hạt Washington trong vòng 7 ngày cho
3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trên toàn tiểu bang trong vòng 7 ngày cho 3
tuần liên tiếp

Theo như hướng dẫn từ Thống đốc hôm 28 tháng bảy, khi áp dụng mô hình Kết hợp
cho học sinh từ lớp K-3 cần phải theo những quy định sau:
● 30 ca nhiễm COVID-19 hoặc ít hơn trên 100,000 người trong hạt Washington
trong vòng 7 ngày cho 3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trong hạt Washington trong vòng 7 ngày cho
3 tuần liên tiếp
● COVID-19 hiện không còn lây lan trong cộng đồng trường học.
● Học khu hiện đang làm theo Phần 1-3 trong Hướng dẫn của state’s Ready
Schools, Safe Learners Guidance.
Lịch học Mô hình kết hợp sẽ như thế nào?
Học sinh đến trường với thời khoá biểu được chỉ định theo nhóm. Ví dụ như Nhóm 1 sẽ
học ngày thứ hai và thứ ba. Học sinh nhóm 2 ngày thứ năm và thứ sáu. Vào những
ngày học sinh không đến trường, các em sẽ được học chương trình học từ xa toàn diện
tại nhà. Những ngày học ở nhà sẽ bao gồm luôn thời gian để học sinh có thể tương tác
với giáo viên từ xa. Học sinh sẽ được học tổng cộng 5 ngày một tuần.
Ngày thứ tư sẽ làm gì?
Hầu hết học sinh sẽ tham gia chương trình học từ xa toàn diện ở nhà. Tuy nhiên,
những học sinh trong chương trình đặc biệt hay trong chương trình hổ trợ Anh ngữ có
thể sẽ được học trực tiếp thêm với giáo viên tại trường. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên vệ
sinh sẽ tẩy trùng kỹ lưỡng lớp học vào những ngày thứ tư khi các nhóm học sinh không
phải đến lớp.
Các lớp phụ cho học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học sẽ được giảng dạy
như thế nào? Làm thế nào để học sinh có thể có chung ngày học với nhiều thời
gian biểu khác nhau?
Học sinh từ cấp hai trở lên có thể tuỳ thuộc vào nhiều nhóm (nhóm học nhỏ) hàng ngày
để có thể đáp ứng yêu cầu các lớp phụ. Nhà trường hiện đang sắp xếp thời khoá biểu
nhằm giúp các em có thể tham gia nhiều nhóm học nhỏ.
Nếu chúng tôi có con em đi học tại nhiều trường khác nhau, liệu các em sẽ có
những ngày học giống nhau một khi mô hình Kết hợp được bắt đầu?
Tất cả các trường học ở mọi cấp (tiểu học, trung học cơ sở và trung học) sẽ cố gắng
kết hợp để các em học sinh trong một gia đình sẽ được đến trường cùng một ngày.
Giờ học mới của trường sẽ như thế nào? Tại sao ngày học sẽ bị cắt bớt 45 phút?
Giáo viên cần thời gian bắt đầu mỗi ngày kết nối, trao đổi với học sinh giúp các em
thoải mái khi tham gia Học từ xa toàn diện tại nhà. Sau đó, với mô hình kết hợp, các
em sẽ đến trường khoảng 45 đến 60 phút trể hơn bình thường.

Vào những ngày học sinh học ở nhà với mô hình Kết hợp, các em vẫn có thể
tương tác với giáo viên và bạn học online được phải không?
Tương tác thực sự với học sinh tại trường là điều không thể.
Lớp thể dục có phải bắt buộc và sẽ được chấm điểm không?
Chúng tôi dự đoán các lớp học thể dục thể chất sẽ vẫn được tiếp tục, nhưng được
chỉnh sửa để phù hợp với điều kiện giãn cách xã hội. Học sinh có thể phải dùng chung
những dụng cụ trong lớp; tất cả dụng cụ sẽ được sát trùng sau mỗi lớp học theo đúng
với hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, và học sinh cần phải rửa hay tẩy trùng tay.
Cũng giống như những lớp học khác, chúng tôi dự đoán sẽ có chấm điểm theo như
hướng dẫn từ Bộ Giáo dục Oregon.
Phụ huynh được phép tình nguyện trực tiếp trong lớp/trường học phải không?
Tại thời điểm này phụ huynh sẽ không được phép tình nguyện tại trường.
Các cố vấn và y tá vẫn hiện diện ở trường phải không?
Đúng, các nhân viên hổ trợ — như cố vấn hoặc y tá — sẽ vẫn làm việc tại trường cùng
với học sinh.
Họp phụ huynh học sinh sẽ được thực hiện như thế nào?
Họp phụ huynh sẽ được thực hiện thông qua Zoom.
Bậc tiểu học
Thông thường một ngày học Từ xa toàn diện sẽ như thế nào với bậc tiểu học?
Theo hướng dẫn từ Bộ giáo dục Oregon, học sinh từ lớp K-5 có thể học từ 60 cho đến
120 phút, tương tác với giáo viên và bạn học các em chung trong nhóm theo giờ giấc
nhất định hay riêng lẻ, cộng thêm hai tiếng hoặc hơn để làm bài tập với sự hướng dẫn
từ người dạy kèm hay phụ huynh/bảo trợ. Các lớp từ K-3 sẽ dùng Seesaw, và lớp 4-5
dùng Canvas hoặc Seesaw.
Gia đình sẽ nhận được một thời gian biểu chung cho một ngày học từ giáo viên đứng lớp
của con em khi trường bắt đầu năm học mới. Thời khoá biểu sẽ bao gồm thời gian trong
ngày để học sinh có thể tham gia trực tiếp nghe giảng cho cả nhóm, nhóm nhỏ hoặc riêng
từng cá nhân. Thông thường với bậc tiểu học, thời gian dành cho các nhóm học nhỏ hay cá
nhân có thể thay đổi tuỳ theo nhu cầu học sinh và lớp học. Giáo viên sẽ chia sẻ với gia đình
nếu có thay đổi khi cần. Học sinh nào vắng mặt trong thời gian giáo viên giảng bài trực tiếp
có thể nghe lại những bài giảng đó vào ngày hôm sau. Học sinh sẽ tìm thấy bài tập trong
Seesaw hoặc Canvas, tuỳ theo cấp lớp của mình.

Phụ huynh cần bao nhiêu thời gian để giúp đở con em khi tham gia Học từ xa
toàn diện?
Tuỳ vào tuổi và cấp lớp của học sinh, phụ huynh cần từ 60 cho đến 120 phút để hổ trợ
con em, hay có thể hơn tuỳ vào trình độ học sinh và số lượng bài tập.
Các lớp mẫu giáo sẽ như thế nào?
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho các em học sinh lớp mẫu giáo. Chúng tôi hiểu
học sinh mẫu giáo cần có nhiều thời gian tương tác trực tiếp và nên làm càng nhiều
càng tốt bởi vì tương tác rất quan trọng; tuy nhiên giáo viên sẽ theo sát để hướng dẫn,
giảng dạy chương trình Học từ xa toàn diện và Mô hình kết hợp như các học sinh ở
khối lớp trên khác. Để biết thêm thông tin các lớp mẫu giáo, xin xem tại đây here.
Mầm non (Pre-K) sẽ như thế nào?
Lớp mầm non hiện tại của chúng tôi gồm có 36 học sinh cho cả sáng và chiều. Theo
Mô hình Kết hợp, các em học sinh sẽ được chia thành hai nhóm 1 và 2 với 18 em mỗi
nhóm. Học sinh sẽ đến lớp cùng ngày với anh chị đang học ở các lớp tiểu học khác; tuy
nhiên, lớp của học sinh mầm non chỉ kéo dài 2 tiếng rưỡi. Các em sẽ bắt đầu lúc 9:00
sáng và ra về lúc 11:30 trưa. Học sinh nào bắt đầu lúc 9:30 sẽ được ra về vào lúc
12:00. Học sinh hiện ở nhà học theo chương trình Học từ xa toàn diện, hàng ngày sẽ
có một số thời gian các em được tương tác với giáo viên. Giáo viên cũng sẽ có những
hoạt động và hướng dẫn cho gia đình để giúp con em tham gia trong những ngày học
online tại nhà.
Tại thời điểm này, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Oregon không yêu cầu học sinh lớp
mầm non phải đeo khẩu trang.
Sẽ có tài liệu in sẵn bài tập hay bài học cho học sinh phải không?
Hiện tại Học khu không có ý định gởi tài liệu in ấn của khu học chánh về nhà.
Học Khu sẽ đánh giá như thế nào về khả năng học tập đã mất do phải học từ xa
trong học kỳ xuân vừa qua?
Vào đầu năm học, giáo viên sẽ đánh giá kỹ năng học sinh liên quan với các mục tiêu
học tập. Sau đó giáo viên thiết lập một kế hoạch để tiếp cận và theo dõi cho nguyên
năm học tới.
Quy trình đưa/đón học sinh sẽ như thế nào? Làm sao nhà trường sẽ đảm bảo
việc chia cách học sinh từ các nhóm/lớp học khác nhau?
Mỗi trường hiện đang làm việc với Học khu để xác định cần phải thiết lập bao nhiêu
nhóm để giữ an toàn khi học sinh đến hay rời đi khỏi trường. Các chi tiết đặc biệt cho
từng trường sẽ được thông báo trước khi năm học mới bắt đầu.

Những lớp đặc biệt như Thể dục, âm nhạc và thư viện sẽ được học như thế nào?
Chúng tôi hiện đang giải quyết những khúc mắc liên quan đến các lớp đặc biệt, nhưng
chúng tôi nghĩ rằng học sinh sẽ được tham gia các lớp này. Chi tiết cho từng trường sẽ
được thông báo trước khi năm học mới bắt đầu.
Giờ ra chơi sẽ được thực hiện ra sao?
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của giờ ra chơi và đang lên kế hoạch để vận hành giờ
chơi được an toàn. Một vài trường có thể phải tách các nhóm học sinh riêng rẽ trong
giờ chơi. Trang thiết bị sẽ được tẩy trùng sau khi mỗi nhóm học sinh xử dụng.
Có dịch vụ giữ trẻ ở trường sau giờ học không?
Có, trường đang liên kết với những đối tác bên ngoài để cung cấp dịch vụ giữ trẻ sau
giờ học tại địa điểm trường cùng lúc tiếp tục cố gắng thực hiện các quy định an toàn và
giản cách xã hội.
Hoạt động sau giờ học sẽ vẫn được cho phép diễn ra tại trường phải không?
Không, các đối tác tư nhân hiện cung cấp dịch vụ vui chơi sau giờ học sẽ không được
phép hoạt động tại trường, cho dù khi chúng ta chuyển sang Mô hình kết hợp
Trung học cơ sở (cấp hai)
Một ngày học với phương pháp học từ xa toàn diện sẽ như thể nào cho các lớp
bậc trung học cơ sở?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, học sinh từ lớp 6-8 có thể học mỗi lớp từ 15
đến 30 phút với giáo viên - theo nhóm với thời giờ nhất định hoặc riêng — cộng thêm 1
đến 2 giờ làm bài tập (như làm các dự án nhóm hay riêng lẻ) và 2 giờ để ăn uống, hoạt
động hay được hổ trợ. Tất cả các giáo viên sẽ xử dụng Canvas. Một điều quan trọng
cần nhớ là chúng tôi vẫn chưa quyết định thời gian cho từng tiết học là bao lâu, nhưng
mỗi tiết học chắc chắn sẽ đạt được hoặc hơn đề nghị từ Bộ giáo dục Oregon. Các
trường trung học cơ sở sẽ theo như lịch học A-B điển hình trước đây.
Học sinh sẽ được chỉ định lịch học A/B như trước đây. Các em có thể đăng nhập vào
Canvas mỗi ngày cho từng lớp theo lịch học và hoàn thành các bài tập được giao. Lịch học
sẽ dành ra một số thời gian để học sinh tương tác trực tiếp trong tiết học; đôi khi những cơ
hội tương tác này sẽ dành cho cả nhóm, và đôi khi chỉ cho những nhóm nhỏ hoặc cá nhân.
Giáo viên sẽ có mặt trong suốt cả tiết học để kết nối với học sinh qua nhiều phương tiện
giao tiếp.

Các môn phụ cũng sẽ được giảng dạy cho học sinh cấp hai có phải không?
Phải, chúng tôi dự đoán các môn phụ sẽ được giảng dạy.

Học sinh có thể đổi tiết như thế nào?
Nhằm giữ các nhóm học được cố định càng nhiều càng tốt, do đó giáo viên sẽ là những
người di chuyển giữa các lớp, học sinh sẽ được ở nguyên trong lớp càng lâu càng tốt.
Học sinh học lớp toán cao cấp thường được xe bus chở đến học tại các trường
trung học thì như thế nào? Làm sao để các em có thể tiếp tục với mô hình Học từ
xa toàn diện hay Mô hình kết hợp?
Chúng tôi hiện đang xem xét làm thể nào để có thể đáp ứng yêu cầu của học sinh trong
chương trình toán cao cấp trong khi hạn chế số lượng nhóm mà các em tham gia.
Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể hổ trợ các học sinh này tại trường theo
tuyến của các em với cả hai mô hình Học từ xa toàn diện và Mô hình kết hợp. Khi
không làm được, chúng tôi sẽ giúp học sinh tiếp cận các lớp toán cao cấp với mô hình
Học từ xa toàn diện cho tất cả những học sinh của nhiều trường khác nhau. Và nếu
chuyển sang mô hình Kết hợp, chúng tôi sẽ tiếp tục giảng dạy online thay vì chở học
sinh đến các địa điểm khác.
Hoạt động xã hội nào sẽ được tiếp tục thông qua Mô hình kết hợp?
Chúng tôi đang xem xét nhiều cách để giúp học sinh tiếp cận những hoạt động ngoại
khoá và hoạt động xã hội trong khi tiếp tục theo đúng quy định giãn cách xã hội.
Lớp SUMMA thì sao?
Học sinh của SUMMA sẽ được giáo viên trường SUMMA hổ trợ thông qua mô hình Học
từ xa toàn diện và khi an toàn có thể chuyển sang Mô hình kết hợp
Trung học (Cấp ba)
Một ngày học với phương pháp học từ xa toàn diện sẽ như thể nào cho các lớp
bậc trung học?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, học sinh từ lớp 9-12 có thể học mỗi lớp từ
20 đến 45 phút với giáo viên - theo từng nhóm hoặc riêng lẻ — cộng thêm 1 đến 2 giờ
làm bài tập (như làm các dự án chung với nhóm hay cá nhân) và 2 giờ để ăn uống,
hoạt động hay được hổ trợ. Tất cả các giáo viên sẽ xử dụng Canvas. Xin nhớ một điều
quan trọng là chúng tôi vẫn chưa quyết định thời gian của từng tiết học là bao lâu,
nhưng chắc chắn mỗi tiết học sẽ đạt hoặc hơn đề nghị từ Bộ giáo dục Oregon
Học sinh sẽ được chỉ định một lịch học 4x4, nghĩa là hàng ngày các em sẽ được học 4 lớp
cố định. Học sinh cần phải đăng nhập vào Canvas mỗi ngày cho mỗi lớp và hoàn thành bài
tập được giao. Lịch học cũng sẽ dành một số thời gian để tương tác trực tiếp trong một tiết
học; đôi khi việc tương tác này sẽ được dành cho cả nhóm, và đôi khi nó chỉ được dành

cho một số nhóm nhỏ hoặc cá nhân. Giáo viên sẽ luôn có mặt trong suốt tiết học để tương
tác với học sinh qua nhiều phương tiện giao tiếp khác nhau.

Trường Trung học sẽ xử dụng lịch học 4x4 hay straight 8 phải không?
Sau khi xem dữ liệu khảo sát từ các gia đình, thảo luận cùng ban điều hành và giáo
viên từ các trường chuyên/trung học, Học khu đã có quyết định về vấn đề chọn lịch học
nào cho học sinh trung học/trường chuyên vào mùa thu tới. Quyết định này sẽ luôn phù
hợp với đa số các khu học chánh khác trong tiểu bang.
Trong một năm học bình thường, mỗi một học kỳ học sinh sẽ được học bảy lớp (cộng
thêm lớp phụ đạo), hay còn được biết đến như Straight 8 hoặc A-B schedule; các lớp
thường được học cách ngày. Kết quả khảo sát từ các gia đình cho thấy việc làm theo
lịch học này là một điều không thể thực hiện được trong điều kiện học online suốt học
kỳ xuân vừa qua. Chúng tôi đã xem xét mô hình 4x4, khi học sinh chỉ cần lấy bốn khoá
học (course) cho mỗi một học kỳ; những lớp học này sẽ được dạy mỗi ngày. Kết quả
cho thấy học sinh có thể bao quát tài liệu của cả một năm học chỉ trong vòng một học
kỳ và nhận được số tín chỉ bằng các năm học trước. Chúng tôi tin rằng mô hình 4x4 sẽ
đáp ứng tốt nhất với các nhu cầu cần thiết của học sinh trung học trong hoàn cảnh hiện
tại. Tuy nhiên, vì trường chuyên bao gồm lớp từ 6-12, trường chuyên sẽ phù hợp hơn
với mô hình A/B.
Do đó, lịch học sau đây sẽ được áp dụng cho nguyên năm học 2020-21.

Lịch học Straight 8/A-B
ACMA
BASE
ISB
Lịch học 4x4
Aloha
Beaverton
Mountainside
Southridge
Sunset
Westview
Lịch học 6 Weeks/5 Tiết
Merlo Station

Với bất kỳ lịch học nào chúng tôi hiểu cũng có điều hay và dở, đặc biệt trong hoàn cảnh
học từ xa. Quý phụ huynh nên biết rằng hiệu trưởng là người sẽ theo sát giáo trình của
BSD, Phòng hướng dẫn và đánh giá (Instruction and Assessment Department - CIA),
nhân viên và những học khu khác đang áp dụng các phương thức cũng như kết cấu tốt
nhất hòng đáp ứng nhu cầu của chương trình học như IB, AP và AVID. Chúng tôi tin
học sinh sẽ nhận được sự giúp đở cần thiết để các em có thể học tập tốt trong tất cả
các lớp.
Học sinh sẽ đổi tiết như thế nào?
Đê giữ cho các nhóm học được ổn định, giáo viên sẽ là người di chuyển còn học sinh ở
yên một chổ càng lâu càng tốt.
Chọn khoá học sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đối với học sinh trung học? Các em
có cần phải chọn lại khoá học (re-forecast) hay không?
Chúng tôi hiện đang sắp xếp các chi tiết để đưa ra lịch học hàng ngày. Nhu cầu chọn lại
khoá học vẫn chưa được xác định.
Các môn phụ có được giảng dạy cho học sinh trung học không? (chẳng hạn như
Ban đồng ca, ban nhạc, kịch nghệ…)
Mục tiêu của chúng tôi là giảng dạy tất cả các môn phụ mà chúng tôi đã làm trước đây
qua mô hình Học từ xa toàn diện và mô hình Kết hợp. Tuy nhiên, chúng tôi hiện đang
thảo luận về vấn đề an toàn đối với các môn học cần thực hành trực tiếp. Sẽ sớm có
thông tin.
Chương trình vừa học vừa làm nửa ngày như Automotive Technology, Health
Careers và Terra Nova sẽ như thế nào? Chúng tôi tin rằng chương trình nửa ngày sẽ
vẫn được tiếp tục. Học khu đang cố gắng xác định phương thức vận hành an toàn nhất
khi những khoá học này được giảng dạy cho các em học sinh đến từ nhiều trường khác
nhau. Chúng tôi mong muốn đem cơ hội đến với học sinh đồng thời giữ an toàn không
để các em bị lây nhiễm dễ dàng.
Các lớp Health Careers sẽ được kết hợp như thế nào trong mô hình học từ xa
toàn diện khi học sinh cần phải thực hành trực tiếp?
Thí nghiệm khoa học sẽ tiếp tục trực tuyến. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm từ
các nơi cung cấp dịch vụ sức khoẻ về vấn đề thông tin hướng dẫn cho thực tập luân
chuyển ở các bệnh viện hay phòng khám.

Các lớp dual credit (lấy cả hai tín chỉ ở trường và cao đẳng) sẽ được học như thế
nào?
Chúng tôi hiện đang phối hợp cùng các đối tác tại trường Cao đẳng để tạo thêm cơ hội cho
học sinh lấy được cả tín chỉ Trung học từ BSD và tín chỉ cao đẳng từ các trường cao đẳng
đang hợp tác của chúng ta. Chúng tôi cũng tiếp tục mở hầu hết những khoá học như trước
đây nhưng có một ngoại lệ đáng chú ý đó là riêng các lớp đòi hỏi kinh nghiệp thực hành
trực tiếp và trường hợp khi hai lớp ở bậc cao đẳng đều được dạy trong cùng một học kỳ tại
trường Trung học hiện không thể thực hiện vào lúc này.
Học sinh nên liên lạc với giáo viên để hiểu rỏ thêm đặc tính khi lấy lớp với dual credit.

Các lớp AP cũng sẽ được giảng dạy phải không?
Đúng
Các lớp IB cũng sẽ được giảng dạy phải không?
Đúng. Học khu hiện đang làm việc với nhân viên tổ chức IB toàn quốc hay trong khu
vực để đảm bảo học sinh sẽ có thể kiếm đủ tín chỉ IB và có những kỳ kiểm tra cần thiết.
Early College sẽ như thế nào?
Học sinh đăng ký trong chương trình BSD Early College để lấy lớp trực tiếp với giáo viên
của PCC. PCC có thông báo rằng tất cả những khoá học này sẽ được giảng dạy từ xa cho
đến tháng ba năm 2021.

Học sinh được phép tham gia các đội thể thao trường trung học phải không?
Nếu mô hình học từ xa toàn diện được dùng thì học sinh sẽ học ở nhà, do đó các sự
kiện thể thao cũng sẽ không xảy ra. Nếu chuyển sang mô hình Kết hợp, thể thao có thể
được nhóm lại với điều kiện giãn cách xã hội. Chúng tôi phải chờ hướng dẫn mới nhất
từ Bộ giáo dục Oregon và Oregon School Activities Association (OSAA).
Nếu trường Trung học áp dụng mô hình 4x4, học sinh chơi thể thao làm sao có
thể có đủ năm tín chỉ mà Oregon Schools Activities Association (OSAA) đòi hỏi?
Yêu cầu này sẽ được thay đổi. Học sinh sẽ có cơ hội hoàn tất. Nhiều Khu học chánh
khác cũng đang tìm hiểu thêm về mô hình 4x4.
Học sinh nước ngoài có được nhận vào học ở BSD mùa thu này không?

Không có học sinh nước ngoài nào được phép học ở các trường Beaverton cho đến khi
Oregon bước vào giai đoạn hồi phục thứ ba.
FLEX Online School
Khi nào thì FLEX Online School bắt đầu?
Ngày học đầu tiên cho học sinh sẽ là thứ hai, 14 tháng chín.
Sự khác biệt giữa Học từ xa toàn diện và FLEX Online School là gì?
Học từ xa toàn diện sẽ được giảng dạy cho tất cả các học sinh cho đến khi nào hướng
dẫn từ Bộ giáo dục Oregon vẫn yêu cầu chúng ta giãn cách xã hội. Cũng xin nhớ rằng
đây chỉ là một giải pháp online tạm thời. Mô hình Học từ xa toàn diện có thể giúp chúng
ta kết nối với trường lớp và giáo viên.
FLEX Online School được thiết lập như một lựa chọn lâu dài cho các gia đình mong
muốn con em được học và trải nghiệm hoàn toàn online. Chương trình này sẽ được
các giáo viên khác của BSD giảng dạy, họ không phải là những giáo viên đã từng dạy
các em ở trường học trước đây. Chúng tôi yêu cầu học sinh phải học ít nhất là một học
kỳ một khi đã đăng ký với FLEX Online School.
Có phải FLEX Online School miễn phí?
Đúng
Chương trình FLEX Online School có hạn chế số lượng học sinh tham gia
không?
Hiện nay chúng tôi có ý định hạn chế số lượng học sinh đăng ký chương trình FLEX
Online School. Khi hạn chót của đợt nộp đơn đầu tiên vào FLEX Online School đến
(July 31), khi đó sẽ biết được số lượng học sinh nộp đơn và có quyết định tiếp tục nhận
đơn mới hay ngưng lại. Chúng tôi khuyến khích quý vị nào muốn đăng ký, nên nộp đơn
trước ngày 31 tháng bảy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị lỡ thời hạn đăng ký vào FLEX Online School?
Nếu chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục nhận đơn cho FLEX Online School sau ngày 31
tháng bảy, chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị thông qua SchoolMessenger và trên trang
mạng của BSD.
Nếu tôi nộp đơn xin vào FLEX Online School, khi nào tôi cần phải cho trường biết
tôi sẽ tham gia FLEX Online School?
Ngày 10 tháng tám

FLEX Online School sẽ có chung một giáo trình như Mô hình Học từ xa toàn diện
phải không?
Giáo trình cho Học từ xa toàn diện sẽ giống như những gì học sinh sẽ được học với
trường cũ của các em thông qua Seesaw và Canvas. FLEX Online School sẽ bao gồm
mục tiêu học tập giống như mô hình Học từ xa toàn diện nhưng sẽ được giảng dạy trực
tuyến qua Florida Virtual cho lớp từ K-5 và Apex Learning cho lớp từ 6-12 như giáo
trình chính cung cấp. Để xem các ví dụ xin vào FLEX Online School’s website.
Giáo viên dạy FLEX Online School cũng là giáo viên dạy chương trình Học từ xa
toàn diện phải không?
Không
Nếu học sinh hiện đang học tại một trường chuyên (option school) nhưng giờ
muốn chuyển qua FLEX Online School cho năm tới, các em sẽ được trở lại
trường chuyên một khi cảm thấy an toàn hay sẽ bị mất chỗ?
Nếu chọn FLEX Online School, vì đây là một trường hoàn toàn khác biệt cho nên khi
quay trở lại quý vị sẽ phải theo đúng quy trình xin qua dạng xổ xố như trước đây để
được một chổ trong bất kỳ trường chuyên nào.
Nếu học sinh đăng ký FLEX Online School khi học lớp 5, em đó có thể xin vào
trường chuyên cho năm học tới không?
Được
Đối với những ai đã chọn FLEX Online School, làm thế nào để con em họ có thể
quay trở lại trường học trước đây vào cuối học kỳ khi có qúa nhiều lớp được đặc
biệt thiết kế cho cả năm?
FLEX Online School được đặt ra cho các gia đình muốn lựa chọn mô hình này cho dù
không có dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi đề nghị nên chọn mô hình Học từ xa toàn
diện với trường đang học trước đây nếu con em quý vị có hứng thú với các khoá học
đặc biệt hay muốn chuyển về trường cũ khi chấm dứt học kỳ.
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp lịch học phù hợp với những trường trong khu
học chánh khác. Mặc dù vậy, giáo trình của FLEX Online School hoàn toàn khác biệt,
nên việc chuyển trường có thể sẽ khó khăn và cần có thời gian để thích nghi.
Các lớp Advanced Placement (AP) sẽ được giảng dạy trong chương trình FLEX
Online như thế nào? Các lớp nâng cao về Toán và Khoa học cũng sẽ được giảng
dạy phải không?
Chúng tôi có các lớp nâng cao về Toán, Khoa học và AP thông qua giáo trình Apex
Learning. Khu học chánh hiện đã và đang dùng Apex được khoảng hơn mười năm.

Môn khoa học sẽ được giảng dạy như thế nào?
Giáo viên môn Khoa học của FLEX Online School sẽ áp dụng giáo trình Florida Virtual
cho bậc tiểu học và Apex Learning cho cấp hai và ba. Các lớp Khoa học sẽ gồm có mô
phỏng thực hành trực tuyến và những trải nghiệm các thí nghiệm tại nhà.
FLEX Online có các lớp cho ban nhạc hay ban đồng ca không?
FLEX Online School sẽ không có lớp cho ban nhạc hay ban đồng ca trong năm học đầu
tiên nhưng chúng tôi sẽ xem xét trong tương lai tới, và còn tuỳ thuộc vào nhu cầu của
học sinh. Học sinh có thể tham gia hoặc giữ nguyên các hoạt động ngoại khoá, thể dục
thể thao và câu lạc bộ, nếu các hoạt động này không cần tín chỉ từ trường học trong
khu vực hay trường chuyên. FLEX Online School sẽ giảng dạy lớp music appreciation.
FLEX Online School sẽ được giảng dạy với chương trình song ngữ phải không?
Không
FLEX Online School có được áp dụng cho chương trình AVID không?
Tại thời điểm này thì không
Những học sinh trong FLEX Online School có bị gián đoạn việc học tại nhà hay
sẽ được cố gắng giữ nguyên hiện trạng, ví dụ như, học sinh của trường Cedar
Mill sẽ được học với giáo viên Cedar Mill?
Học sinh đăng ký học với FLEX Online School sẽ là thành viên của trường FLEX
Online. Giáo viên của FLEX Online School cũng thuộc đội ngũ nhân viên của FLEX
Online School. Học sinh nào vẫn muốn kết nối với giáo viên hoặc bạn bè ở trường cũ
hay trường chuyên thì nên chọn Chương trình học từ xa toàn diện.
Trường sẽ cung cấp thiết bị gì cho học sinh?
FLEX Online School sẽ cung cấp Chromebooks cho học sinh từ lớp 3-12 và iPads cho
học sinh lớp K-2. Nếu hiện quý vị đang giữ thiết bị của học khu, cứ tiếp tục xử dụng.
Tuy nhiên nếu chuyển từ iPad sang Chromebook, chúng ta nên trả lại iPad cho trường
đã mượn trước đây một khi năm học mới bắt đầu.
Học sinh có thể lấy các bài kiểm tra ITBS/SUMMA nếu các em đang học với FLEX
Online School không?
Được
Nếu đăng ký với FLEX Online School, học sinh vẫn có thể tham gia vào các môn
thể thao tại trường trung học trong khu vực phải không?

Được, tuy nhiên nếu chúng tôi vận hành mô hình Học từ xa toàn diện, việc chơi các
môn thể thao sẽ không xảy ra. Nếu chuyển sang mô hình Kết hợp, thể thao có thể sẽ
được mở lại với các quy định giãn cách xã hội.
FLEX Online School sẽ vẫn được giảng dạy trong tương lai phải không, cho dù
khi không còn dịch bệnh nữa?
Có, FLEX Online School sẽ là một mô hình học tập cố định của BSD.
Tôi đã đăng ký học với FLEX Online School, nhưng bây giờ tôi đổi ý vậy tôi cần
phải làm gì?
Email càng sớm càng tốt cho FLEX Online School tại đây: flex-onlineschool@beaverton.k12.or.us.
Xin xem phần câu hỏi và trả lời về FLEX Online School để biết thêm thông tin tại FAQ.
Điểm số/Đánh giá
Điểm số sẽ được thực hiện như thế nào?
Chương trình Học từ xa toàn diện, Mô hình kết hợp và FLEX Online School sẽ được
tính điểm.
Nhà trường sẽ làm gì để xác định những nhu cầu học tập cần thiết cho các em
học sinh hiện vẫn chưa quen với việc học từ xa, và sẽ làm gì để hổ trợ những em
này để các em có thể theo kịp bạn học khác?
Khi năm học bắt đầu, giáo viên sẽ đánh giá kỹ từng học sinh trong mối tương quan với
mục tiêu học tập. Sau đó giáo viên sẽ can thiệp và theo dõi sự phát triển trong suốt
năm.
Giáo dục đặc biệt
Xin cung cấp thêm thông tin cho các em học sinh trong chương trình giáo dục cá
nhân đặc biệt (Individualized Education Programs - IEPs).
Các em học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình Giáo dục cá nhân đặc biệt sẽ
được học với các bài giảng thiết kế đặc biệt (Specially Designed Instruction -SDI) và
các dịch vụ hổ trợ liên quan khác từ người quản lý và/hoặc hổ trợ theo nhóm với giờ
giấc nhất định hay riêng lẻ. Việc học sẽ được thực hiện online trừ khi Học khu khởi
động mô hình Kết hợp và gia đình chọn học trực tiếp tại trường.
Học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt (SPED) có thể đến trường nhiều
ngày hơn một khi chúng tôi chuyển sang mô hình Kết hợp phải không?

Với Mô hình Kết hợp học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt sẽ được đến trường
bốn ngày một tuần (thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu) và sẽ được xếp vào Nhóm 1
(thứ hai/thứ ba) hay Nhóm 2 (thứ năm/thứ sáu) chung với các lớp đặc biệt hay các lớp
phổ thông khác. Riêng với học sinh trong chương trình hổ trợ đặc biệt (resource room)
sẽ được xếp vào Nhóm 1 (thứ hai/thứ ba) hay Nhóm 2 (thứ năm/thứ sáu).
Một vài học sinh của chương trình giáo dục đặc biệt (SPED) thuộc nhóm hổ trợ đặc biệt
(resource room) sẽ được học thêm một buổi sáng hay chiều thứ tư để được dạy thêm
hay được hổ trợ đặc biệt về những gì liên quan. Các học sinh này sẽ được học chung
với cả hai nhóm: nhóm học sinh bình thường (không phải SPED) và nhóm trong
chương trình giáo dục đặc biệt vào thứ tư hàng tuần.
Các gia đình lựa chọn không tham gia mô hình Kết hợp trong chương trình giáo dục
đặc biệt hay thuộc nhóm hổ trợ đặc biệt, học sinh sẽ được học các bài học đặc biệt
(Specially Designed Instruction - SDI) và hổ trợ từ người quản lý và/hoặc cung cấp dịch
vụ trực tuyến trong môi trường học nhóm với giờ giấc nhất định.
Chương trình Hoà nhập cộng đồng (Community Transition Program - CTP) sẽ
được thực hiện như thế nào?
Học sinh hiện đang trong chương trình CTP sẽ được giảng dạy qua những chương
trình giáo dục được thiết lập riêng (Specially Designed Instruction - SDI) và nhận hổ trợ
liên quan từ người quản lý và/hoặc cung cấp dịch vụ trong môi trường học tập nhóm.
Môi trường học sẽ được thực hiện online trừ khi Học khu khởi động mô hình Kết hợp
và gia đình cũng chọn cho học sinh tham gia học tại chổ.
Với mô hình Kết hợp, học sinh trong chương trình CTP sẽ đến lớp 4 ngày một tuần và
có cùng một lịch học như những học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt. Các em
sẽ được tham gia Học từ xa toàn diện vào các thứ tư. Nhân viên đang lên kế hoạch để
thiết lập một chương trình đặc biệt nhằm hổ trợ nhu cầu của học sinh ở thời điểm
chuyển tiếp trong bối cảnh Học từ xa toàn diện, ở trường CTP hay cộng đồng khi có
thể. Đối với các gia đình chọn không tham gia mô hình kết hợp, học sinh sẽ được giảng
dạy và các hổ trợ từ người điều hành và/hoặc nhân viên hổ trợ trong một môi trường
học tập chung nhóm.
Ngôn ngữ trị liệu sẽ được áp dụng như thế nào?
Học sinh cần ngôn ngữ trị liệu sẽ được hổ trợ theo từng nhóm. Môi trường học tập sẽ
được thực hiện online trừ khi Học khu khởi động Mô hình kết hợp và gia đình chọn cho
học sinh học trực tiếp tại trường.

Với mô hình Kết hợp, học sinh được hổ trợ với phần phát âm và ngôn ngữ trị liệu trực
tiếp với giáo viên vào những ngày thứ tư (nếu lịch học xếp các em vào nhóm học đặc
biệt ngày thứ tư) thông qua việc học chung với các lớp học bình thường hay học trực
tuyến. Nhân viên ngôn ngữ trị liệu (Language Pathologists - SLPs) sẽ liên lạc với gia
đình về việc lên lịch học cho học sinh. Nhân viên sẽ được yêu cầu mặc thêm các
phương tiện bảo vệ cá nhân (personal protective equipment - PPE) khi làm việc với học
sinh. Đối với những gia đình chọn không tham gia vào mô hình Kết hợp, học sinh sẽ
nhận được sự hổ trợ online.
Những hổ trợ gì học sinh IEP sẽ nhận được nếu tham gia chương trình FLEX
Online School? Họp IEP sẽ được thực hiện trực tuyến để phù hợp với việc học
online phải không?
FLEX Online School sẽ được giảng dạy trực tuyến (học tập, giao tiếp xã hội, vận động,
ngôn ngữ trị liệu và kỹ năng học tập). Học sinh được xếp vào chương trình giáo dục
đặc biệt với mô hình FLEX Online School sẽ được sắp xếp vào lớp hổ trợ đặt biệt. Một
cuộc họp IEP có thể được thiết lập xem có cần chuyển học sinh qua lớp hổ trợ đặt biệt
không hay chỉnh sửa kế hoạch IEP.
Những thay đổi gì sẽ được thiết lập để hổ trợ học sinh không có sức khoẻ tốt?
Y tá sẽ làm việc với đội ngũ nhân viên trường nhằm hổ trợ cho các học sinh có sức
khoẻ yếu để có thể đáp ứng từng nhu cầu đặc biệt của mỗi học sinh. Nhân viên sẽ
được phát dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE) và theo đúng các quy trình của Học khu. Nếu
phụ huynh có điều gì lo lắng khi cho học sinh đến trường, chọn phương pháp Học từ xa
toàn diện có thể sẽ phù hợp hơn cho con em.
Giảng dạy Ngôn ngữ
Chương trình song ngữ (Dual Language) sẽ được giảng dạy như thế nào?
Chúng tôi hiện có hai đội ngũ giảng dạy song ngữ (Bậc tiểu học và Trung học) đang
triển khai các chi tiết để hoà nhập trong khi vẫn có thể tiếp tục giảng dạy đủ giờ cho
ngôn ngữ được lựa chọn khác. Xin chú ý sẽ sớm có thêm thông tin mới.
Sẽ có những chương trình Song ngữ với FLEX Online phải không?
Không
Nếu lựa chọn FLEX Online School, tôi vẫn được giữ chỗ trong chương trình song
ngữ phải không?
Không, một khi đã đăng ký với FLEX Online School, quý vị sẽ mất chỗ trong chương
trình song ngữ. Nếu hiện đang trong diện trong danh sách chờ đợi, quý vị cũng sẽ bị
lấy tên ra. Nếu học sinh bắt đầu chương trình FLEX Online School sau đó quyết định
quay lại trường trước đây, điều này có thể sẽ không được . Những quyết định cho phép

quay trở lại chương trình song ngữ sẽ được xem xét theo từng trường hợp một. Xin
liên lạc với hiệu trưởng nếu có thắc mắc.
Chương trình hổ trợ Anh ngữ (ESL) sẽ được thực hiện ra sao ở mỗi cấp lớp?
Phòng Đa ngôn ngữ (The Multilingual Department) hiện đang phối hợp cùng các giáo
viên để lên kế hoạch cho một chương trình phát triển Anh ngữ cho các em cần được
học thêm Anh ngữ. Sẽ sớm có thêm thông tin chi tiết. Các em trong chương trình
Newcomers sẽ được hổ trợ nhiều hơn nhằm giúp gia tăng khả năng tiếp thu Anh ngữ.
Các em trong chương trình hổ trợ Anh ngữ sẽ được đến trường học trực tiếp
nhiều hơn một khi chuyển sang mô hình Kết hợp phải không?
Khi chuyển sang mô hình Kết hợp, các em trong lớp hổ trợ Anh ngữ sẽ được chia theo
nhóm 1 hoặc 2 cùng các học sinh khác để được hổ trợ thêm trong phần phát triển tiếng
Anh (English Language Development - ELD) thông qua những cố gắng kết nối giữa bài
học ở lớp và giáo viên Anh ngữ. Học sinh Newcomer trong trung tâm Newcomer của
chúng tôi sẽ được học thêm vào những ngày thứ tư.
Chương trình đặc biệt
Các kỳ kiểm tra cho TAG sẽ được tiếp diễn như đã lên kế hoạch phải không? Và
chương trình TAG sẽ như thế nào?
Cơ hội kiểm tra của TAG sẽ được tiếp tục cho tất cả học sinh. Học sinh của TAG sẽ có
những cơ hội tham gia những hoạt động làm giàu thêm kiến thức vào các ngày thứ tư,
bắt đầu từ tháng mười.
Chương trình SUMMA sẽ ra sao?
Học sinh SUMMA sẽ được học chương trình Học từ xa toàn diện với trường SUMMA
và khi có thể đến trường an toàn sẽ được chuyển sang mô hình Kết hợp.
Chương trình SUMMA sẽ được áp dụng chung với mô hình FLEX Online School
phải không?
Không. Nếu học sinh tiếp tục với SUMMA, các em sẽ được học với trường SUMMA
trước đây thông qua chương trình Học từ xa toàn diện, và khi an toàn sẽ chuyển sang
mô hình Kết hợp.
Còn về phần các chương trình đặc biệt khác — như AVID, CTE hay Song ngữ —
trong FLEX Online School sẽ như thế nào?
Học sinh muốn tham gia vào các lớp đặc biệt (bao gồm AVID, CTE và Song ngữ) nên
tham khảo mô hình Học từ xa toàn diện hoặc một khi tình hình cho phép vận hành với

mô hình Kết hợp tại trường địa phương/trường chuyên. FLEX Online School không
giảng dạy những lớp đặc biệt này.
Nếu chọn FLEX Online School học sinh có được lấy các lớp Advanced Placement
(AP) hoặc International Baccalaureate (IB) không?
FLEX Online School sẽ giảng dạy các lớp AP, nhưng không có lớp IB. Nếu học sinh
muốn lấy các lớp IB, các em nên tham gia chương trình Học từ xa toàn diện hoặc khi
an toàn trở lại, các em có thể chuyển qua mô hình Kết hợp với trường trong khu vực/
trường chuyên.
Hoạt động ngoại khoá
Các môn thể thao trường Trung học sẽ được thực hiện ra sao?
Nếu chúng tôi áp dụng mô hình Học từ xa toàn diện, sẽ không có các chương trình Thể
thao. Khi chuyển sang mô hình Kết hợp, thể thao có thể tiếp tục với quy định giãn cách
xã hội. Chúng tôi dựa trên những hướng dẫn mới nhất của Bộ giáo dục Oregon và
Oregon School Activities Association.
Câu lạc bộ và những hoạt động khác sẽ như thế nào?
Chúng tôi dự đoán câu lạc bộ và những hoạt động khác sẽ được thực hiện trực tuyến
cho đến khi nào không cần phải giãn cách xã hội.
Sẽ có các hoạt động sau giờ học do các công ty tư nhân điều hành ở trường
không?
Không
An toàn & Sức khoẻ
Như được biết, học sinh sẽ không được đến trường cho đến khi nào an toàn.
BSD định nghĩa thế nào là “an toàn”, và ai là người xác định điều này?
Theo như hướng dẫn từ Thống đốc hôm 28 tháng bảy, khi áp dụng mô hình Kết hợp
cần phải theo các quy định sau:
● 10 ca nhiễm COVID-19 hoặc ít hơn trên 100,000 người trong hạt Washington
trong vòng 7 ngày cho 3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trong hạt Washington trong vòng 7 ngày cho
3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trên toàn tiểu bang trong vòng 7 ngày cho 3
tuần liên tiếp
Theo như hướng dẫn từ Thống đốc hôm 28 tháng bảy, khi áp dụng mô hình Kết hợp
cho học sinh từ lớp K-3 cần phải theo những quy định sau:

● 30 ca nhiễm COVID-19 hoặc ít hơn trên 100,000 người trong hạt Washington
trong vòng 7 ngày cho 3 tuần liên tiếp
● 5% kiểm tra dương tính hay ít hơn trong hạt Washington trong vòng 7 ngày cho
3 tuần liên tiếp
● COVID-19 hiện không còn lây lan trong cộng đồng trường học.
Học khu hiện đang làm theo Phần 1-3 trong Hướng dẫn của state’s Ready Schools,
Safe Learners Guidance.
Tổng giám thị Don Grotting sẽ làm việc chặt chẻ cùng Bộ giáo dục và Bộ y tế Oregon
để xem xét những quy chuẩn cũng như chỉ số sức khoẻ cộng đồng để xác định khi nào
học sinh có thể trực tiếp an toàn đi học trở lại.
Học sinh có phải đeo khẩu trang hay không?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, tất cả học sinh từ lớp K-12 yêu cầu phải
mang khẩu trang. Học khu sẽ cung cấp khẩu trang cho các em. Tuy nhiên để được
thoải mái, học sinh sẽ được khuyến khích dùng khẩu trang bằng vải của nhà để có thể
giặt mỗi ngày sau khi xử dụng. Phụ huynh nên nên tập cho các em quen dần với việc
đeo khẩu trang, nhất là các em nhỏ, trước ngày nhập học. Đeo khẩu trang không có
nghĩa là không cần phải áp dụng giãn cách xã hội.
Nếu như con tôi không muốn che mặt thì sao?
Theo như Bộ giáo dục Oregon, “Học sinh không đeo khẩu trang, hoặc học sinh có gia
đình không muốn con em mình đeo khẩu trang trong khi học trực tiếp vẫn có quyền
được học, cho nên chương trình Học từ xa hoàn toàn có thể là một lựa chọn thay thế;
tuy nhiên các điều khoản bổ sung áp dụng cho học sinh được bảo vệ theo ADA và
IDEA”. Học sinh với tiền sử bệnh án và có yêu cầu từ bác sĩ không được đeo khẩu
trang không thể nào bị nhà trường từ chối tham gia học trực tiếp.
Giáo viên và nhân viên có cần phải đeo khẩu trang che mặt và các dụng cụ bảo
vệ cá nhân hay không?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, tất cả thành viên phải đeo khẩu trang che
mặt. Khu học chánh sẽ cung cấp khẩu trang. Tuy nhiên để được thoải mái, nhân viên
được khuyến khích nên đeo khẩu trang vải của nhà để có thể giặt mỗi ngày sau khi xử
dụng. Một số nhân viên làm việc với các em học sinh trong chương trình giáo dục đặc
biệt phải tiếp cận học sinh trong cự ly gần cần phải đeo mạng che mặt do học khu cung
cấp; mạng che mặt trong suốt sẽ được xử dụng trong trường hợp hướng dẫn cách phát
âm hoặc khi cần nhìn thấy các biểu cảm giao tiếp. Ngoài ra, những cá nhân hợp tác
hay khách mời khác khi đến trường cũng cần phải đeo khẩu trang. Nhưng đeo khẩu
trang không có nghĩa là không cần áp dụng giãn cách xã hội.

Việc kiểm tra thân nhiệt của nhân viên và học sinh sẽ đươc thực hiện hàng ngày
tại trường phải không?
Kiểm tra dấu hiệu bị nhiễm COVID-19 sẽ được làm trước khi học sinh vào trường hay
lên xe buýt. Quy trình kiểm tra toàn diện hiện đang được Ban điều hành sức khoẻ BSD
thiết lập cùng với Sở y tế hạt Washington và Bộ y tế Oregon.
Làm thế nào nhà trường có thể kiểm soát học sinh và nhân viên mỗi ngày để
ngăn ngừa người có bệnh đến lớp?
Người lớn sẽ tự kiểm tra triệu chứng; hướng dẫn và huấn luyện sẽ được thực hiện một
khi trường mở cửa lại. Giáo viên hoặc nhân viên được chỉ định sẽ quan sát các dấu
hiệu bị bệnh của học sinh khi đến trường. Học sinh nào có những biểu hiện bệnh sẽ
được đưa đến phòng quan sát cho đến khi giám hộ hay phụ huynh đến rước. Phụ
huynh nên kiểm tra học sinh trước khi cho con em đến trường.
Phương thức nào sẽ được áp dụng nếu như ai đó ở trường được kiểm tra và
dương tính với COVID-19? Giáo viên/Học sinh trong cùng một nhóm học có bị
cách ly hai tuần tại nhà không? Và toàn trường cũng sẽ nhận được thông báo có
phải không?
Trong hoàn cảnh có trường hợp dương tính với COVID-19, BSD sẽ làm theo những thể
thức mà Bộ y tế hạt Washington đặt ra cho việc ngăn ngừa cá nhân trực tiếp đến
trường. Kế hoạch này hiện đang được hoàn thiện và sẽ được thông báo ngay khi có.
Điều quan trọng nhất là điều tra sự lây nhiễm. BSD sẽ hợp tác với sở y tế để thông báo
những thông tin cần thiết nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm cộng đồng.
Các chuyên viên, nhân viên tạm thời và nhân viên bảo trì cũng sẽ làm việc từ
trường này sang trường khác phải không?
Chúng tôi đang tìm cách để hạn chế việc di chuyển nhân viên giữa các trường.
Học khu sẽ cung cấp tất cả dụng cụ vệ sinh, đặc biệt là giấy tiệt trùng và nước
rửa tay cho lớp học phải không?
Chúng tôi sẽ đặt những máy cung cấp nước rửa tay trên toàn trường, nhất là các lối
vào, phòng ăn, và các khu vực chính khác. Trong lớp học, chúng tôi sẽ có những chai
nước rửa tay tiệt trùng để dùng nếu cần. Khu vực đông đúc sẽ được tẩy trùng thường
xuyên bằng giấy tiệt trùng.
Sẽ có bao nhiêu học sinh trong một lớp học?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, mỗi học sinh cần có 35 thước vuông Anh
không gian để đảm bảo giãn cách xã hội. Với quy định này, hầu hết các lớp học của
chúng tôi chỉ đủ cho 16 đến 20 người, bao gồm cả học sinh và nhân viên.

Rửa tay là điều bắt buộc đối với các học sinh có phải không?
Đúng vậy, học sinh phải rửa tay với xà phòng trong vòng 20 giây hoặc nước rửa tay tiệt
trùng có chất cồn (với 60-95% cồn) trước và sau khi ăn.
Phòng vệ sinh sẽ được tiệt trùng như thế nào vào bao nhiêu lần?
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch vệ sinh và khử trùng thường xuyên. Do yêu cầu giãn
cách xã hội, chỉ một số lượng học sinh nhất định được xử dụng phòng vệ sinh trong
cùng một lúc, điều này sẽ tuỳ thuộc phòng vệ sinh bao lớn.
Làm thế nào nhà trường giải quyết vấn đề thông gió phù hợp cho các lớp học?
Khu học chánh đang làm mọi cách có thể để gia tăng việc thông gió và luân chuyển
không khí các trường và khu nhà. Chúng tôi thiết lập một lịch trình HVAC để bắt đầu
sớm hơn vào buổi sáng và kết thúc trể hơn vào buổi chiều tối.
Trường đã có kế hoạch gì cho giãn cách xã hội nếu bị đặt vào tình huống
lockdown (đóng cửa khẩn cấp)?
Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên BSD sẽ làm hết sức mình để duy trì giãn cách
xã hội giữa các học sinh; tuy nhiên sự an toàn của các em và nhân viên tại thời điểm đó
là điều quan tâm nhất. Hay có thể nói rằng thưc hiện giãn cách xã hội là một điều không
thực tế vào lúc học sinh và nhân viên cần tìm một nơi trú ẩn an toàn nhanh chóng.
Meals
Việc phân phối bữa ăn sẽ được thực hiện như thế nào trong suốt thời gian Học Từ
xa toàn diện?
Ngày khai giảng đã rất cận kề, và Ban Dinh dưỡng (Nutrition Services department) đã làm việc
rất không ngừng nghỉ để đưa ra một kế hoạch phân phát bữa ăn trong thời gian Học từ xa toàn
diện (CDL). Chúng tôi vừa mới nhận được sự đồng ý từ USDA cho phép tất cả trẻ em tuổi từ 118 được nhận bữa ăn miễn phí từ đây cho đến 31 tháng mười hai năm 2020.
Sau đây là kế hoạch phân phát bữa ăn khi năm học bắt đầu:
● Phụ huynh hoặc giám hộ có thể đến nhận bữa ăn thay cho học sinh.
● Bữa ăn sẽ được phân phát vào hai ngày trong tuần: Thứ ba (phần ăn cho cả 2 ngày) và
Thứ năm (phần ăn cho 3 ngày) từ 11 - 12:00 trưa.
● Bữa ăn sẽ gồm có ăn sáng và ăn trưa.
● Bắt buộc phải đeo khẩu trang khi đến nhận thức ăn.
Địa điểm nhận thức ăn tại trường và trạm xe bus hiện đang được phối hợp, khi có quyết định
cuối cùng chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị sớm.

Trong suốt thời gian thực hiện Mô hình kết hợp (Hybrid Model), học sinh sẽ ăn trưa
tại phòng ăn hay trong lớp học?

Việc ăn trưa sẽ tuỳ thuộc vào sự bố trí và khả năng giản cách xã hội tại phòng ăn của
từng trường. Học sinh có thể cần phải ăn trưa trong lớp học, và giờ ăn có thể khác
nhau. Ngoài ra việc dọn dẹp, tẩy trùng sẽ được thực hiện ở cả phòng ăn và lớp học.
Nếu chúng tôi thuộc nhóm được nhận bữa ăn giảm giá hay miễn phí, tôi vẫn có
thể nhận được thức ăn trưa nếu đăng ký học FLEX Online School phải không?
Đúng, Ban Dinh dưỡng đang lên kế hoạch chi tiết, nhưng quý vị có thể chọn lấy bữa
trưa một lần để ăn cho nhiều ngày từ một địa điểm nào đó, có thể là trường gần nhà
trước đây học.
Nếu chúng tôi thuộc nhóm được nhận bữa ăn giảm giá hay miễn phí, tôi vẫn có
thể nhận được thức ăn trưa nếu đăng ký học FLEX Online School phải không?
Đúng, Ban Dinh dưỡng đang lên kế hoạch chi tiết, nhưng quý vị có thể chọn lấy bữa
trưa một lần để ăn cho nhiều ngày từ một địa điểm nào đó, có thể là trường gần nhà
trước đây học.
Vấn đề dị ứng với thức ăn sẽ được giải quyết ra sao?
Với những học sinh ăn trưa ở trường, Ban dinh dưỡng sẽ xem xét lại vấn đề dị ứng
thức ăn của các em tại thời điểm phục vụ. Các trường từ K-5 sẽ không phục vụ thức ăn
có hay có thể có chất đậu hoặc đậu phụng cho bữa sáng. Đối với lớp học không được
phép có một số thức ăn cụ thể do bị dị ứng nghiêm trọng được khuyến cáo nên được
phục vụ thức ăn trong phòng ăn để tránh bất kỳ khả năng thành phần gây dị ứng lây lan
ra lớp.
Đưa đón
Dưới mô hình Kết hợp, sẽ có xe buýt đưa đón cho các tuyến đường phải không?
Xe buýt sẽ chạy ngày thứ hai/thứ ba và thứ năm/thứ sáu với những trạm dừng thường
xuyên như trước đây. Điều quan trọng là xe buýt chỉ có thể chở phân nửa số học sinh
so với trước; các em sẽ được giãn cách xã hội với nhiều xe chỉ có ghế ngồi cho một
người. Tài xế sẽ đeo khẩu trang do Học khu cung cấp. Chúng tôi cũng sẽ cải tiến thêm
vấn đề thông gió và vệ sinh.
Học sinh đi xe buýt có phải đeo khẩu trang không?
Theo hướng dẫn của Bộ giáo dục Oregon, tất cả mọi người trên xe buýt từ tài xế đến
học sinh lớp K-12 đều phải đeo khẩu trang.
Có phải xe buýt sẽ đi theo một lịch trình xen kẽ?

Hầu hết các xe buýt sẽ theo một lịch trình xen kẽ thông thường. Đối với trường đông
học sinh, sẽ có những khoảng thời gian khi có rất nhiều xe tấp nập đến; tuy nhiên các
nhân viên sẽ đảm bảo việc giãn cách xã hội trước khi cho phép xuất hành.
Xe buýt sẽ được vệ sinh như thế nào và bao nhiêu lần?
Xe buýt sẽ được vệ sinh sau mỗi lần đưa hoặc đón học sinh. Thêm nữa, xe sẽ được vệ
sinh nghiêm ngặt hơn sau khi hoàn tất các tuyến đường cho buổi sáng và chiều với các
chất tẩy rửa đã được cơ quan y tế và Bộ giáo dục Oregon phê duyệt.
Kết nối mạng

Khu học chánh sẽ giải quyết vấn đề quyền công bằng giáo dục như thế nào đối
với các gia đình bị hạn chế hoặc không có wifi?
BSD và Comcast đã kéo dài sự hợp tác để cung cấp miễn phí internet cho các gia đình
BSD đến ngày 30 tháng sáu năm 2021! Chúng tôi cũng gia hạn phục vụ internet miễn
phí cho các gia đình đã đăng ký xin tham gia chương trình Comcast Internet Essentials
- được tài trợ bởi BSD cho đến ngày 30 tháng sáu năm 2021. Chương trình này dành
cho các em học sinh đủ điều kiện để nhận bữa ăn miễn giảm phí. Đơn có sẵn online.
Nếu quý vị không thể điền đơn online, xin gọi số 503-356-4300.
Nếu học sinh Tiểu học hoặc cấp hai của quý vị không đủ điều kiện để nhận hổ trợ từ
chương trình Internet Essentials, xin điền đơn tại đây this form để xin một hotspot (thiết
bị phát wifi).
Nếu học sinh Trung học không đủ điều kiện nhận chương trình Internet Essentials
program, quý vị có thể nộp đơn ở đây apply online để xin một hotspot từ Sprint’s
1Million Project.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị lỡ hạn nộp đơn cho chương trình Internet Essentials
do BSD tài trợ?
Học khu hiện có một số địa điểm phát sóng wifi (hotspots) trong khu vực cho học sinh
xử dụng. Các em học sinh Trung học, xin vào trang mạng học khu về chương trình của
hãng Sprint: 1 Million Project để biết thêm thông tin và nộp đơn xin thiết bị hotspot miễn
phí. Trung học cơ sở (cấp hai) và Tiểu học, email hotspots@beaverton.k12.or.us để
yêu cầu được một hotspot cho năm học tới.
Giữ trẻ

Học khu sẽ cung cấp dịch vụ giữ trẻ cho học sinh tiểu học trong những ngày các
em phải học tại nhà phải không?
Do không đủ cơ sở vật chất nên Khu học chánh không có ý định cung cấp dịch vụ giữ
trẻ tại thời điểm này.
Sẽ có Dịch vụ giữ trẻ sau giờ học tại trường phải không?
Đúng, nhà trường sẽ làm việc với các đối tác bên ngoài để tiếp tục cung cấp dịch vụ
giữ trẻ sau giờ học tại trường trong khi duy trì các biện pháp an toàn giãn cách xã hội.
Phát triển chuyên môn cho nhân viên
Những hình thức huấn luyện nào Học khu sẽ thực hiện cho giáo viên cho mô
hình Học từ xa toàn diện?
Giáo viên sẽ có thêm những buổi huấn luyện chuyên môn trong suốt tuần đầu tháng
chín để chuẩn bị việc giảng dạy online cho nguyên năm học sắp tới.
Chú ý
Nếu con tôi đăng ký học FLEX Online School, tôi có cần thông báo cho giáo viên
trường con tôi học trước đây không?
Không
Nếu tôi nộp đơn vào chương trình FLEX Online School, khi nào thì chúng tôi cần
phải đưa ra quyết định chấp nhận tham gia?
Ngày 10 tháng tám
Nếu con tôi không còn học với BSD vào năm tới, tôi có cần phải thông báo cho
trường đang học trước đây không?
Nếu quý vị có dự định không học với BSD hay tự dạy con ở nhà, xin thông báo cho
trường đang học trước cây bằng cách để lại tin nhắn hay email cho hiệu trưởng.

