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Ngày Học Trực Tiếp của Học Khu

Bắt Đầu Thứ Ba, 17 Tháng 8, 2021 
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Chương trình học nào sẽ được dạy cho việc Học Trực Tiếp?

➢Chương trình học chánh yếu sẽ phù hợp với 

CCSS để bảo đảm cho tất cả học sinh qua 

việc dạy toàn nhóm và nhóm nhỏ

➢Chương trình học sẽ phù hợp với những gì 

được dạy cho chương trình Học Độc Lập, và 

có thể tìm thấy trong Chương trình giảng dạy 

của chúng tôi, trên trang mạng chúng tôi.



In Person Instructional Day 

Ngày Dạy Học Trực tiếp được trình bày dưới đây. Thời khóa biểu này 

sẽ đi đôi với thời khóa biểu Học Tập Độc Lập.

The In Person instructional day is outlined below. This schedule will be 

consistent with the independent study schedule.

Thời Khóa Biểu Theo Dự Định:

➢ Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu

● TK-K (Mẫu Giáo): 8:30-11:50

● Lớp 1-3: 8:30-2:35

● Lớp 4-5: 8:30-2:55

● Lớp 6-8: 8:30-2:45

➢ Thứ Năm

● TK-K: 8:30-11:50

● Lớp 1-3 : 8:30-1:20

● Lớp 4-5 : 8:30-1:40

● Lớp 6-8 : 8:30-1:30



Sức Khỏe & Nội Quy An toàn cho việc Học Trực Tiếp (Slide 1)

➢ Mọi người sẽ đeo khẩu trang trong nhà tại tất cả các trường. Khẩu trang 

được khuyến khích đeo ngoài trời, ngoại trừ khi ăn, trong khuôn viên các 

trường trong Alum Rock.

➢ Sẽ giử khoảng cách trong các lớp học. Theo CDPH, học-trực-tiếp có thể 

diễn ra an toàn với điều kiện là giử khoảng cách tối thiểu khi các sách lược 

giảm thiểu khác (ví dụ: khẩu trang) được thực hiện.

➢ Người ngoài không có việc, sẽ không được phép vào khuôn viên trường

➢ Phụ huynh sẽ kiểm tra sức khỏe tại nhà - học sinh bị bịnh phải ở nhà

➢ Sẽ sử dụng phòng cách ly nếu có ai trở bịnh khi đang trong trường

➢ PPE có sẵn, bao gồm cả bao tay và khẩu trang. Nếu ai đó đến mà không có 

khẩu trang, họ sẽ được cung cấp một cái.

➢ Các vòi uống nước sẽ vẫn đóng. Có nơi khác để lấy nước vào bình



Sức Khỏe & Nội Quy An toàn cho việc Học Trực Tiếp (Slide 2)

➢ Trước khi vào nhà ăn, học sinh nên rửa tay (đề nghị) hoặc dùng nước khử 

trùng. Mỗi nhà ăn sẽ có trạm rửa tay khử trùng ở cửa ra vào. Học sinh có 

thể ăn bên trong nhà ăn và bên ngoài với duy trì khoảng cách.

➢ Học sinh nên ngồi cách nhau 3 feet khi ăn vì chúng sẽ bỏ khẩu trang ra. 

Chúng tôi đang làm thêm chỗ ngồi bên ngoài tại nhiều trường.

➢ Các trường trung học cấp 2 sẽ có 2 đường phân phối. Một cho đồ nóng và 

một cho đồ lạnh. Tại thời điểm này, các trường trung học cấp 2 sẽ không 

phục vụ các món ăn theo kiểu tùy chọn.



Thông Tin Gần Nhất Về Luật Từ Lập Pháp



Luật Quan Trọng Gần Đây của Lập Pháp

Hai Luật đã được ký bởi Thống Đốc chúng ta ngày 1 

Tháng 7, 2021:

➢ AB 104 Việc học của học sinh: Học lại môn học

➢ AB 130 Học Tập Độc Lập (Independent Study)



Assembly Bill 104 

AB 104:

➢ Đòi hỏi một LEA, khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ phụ huynh 

của học sinh đủ điều kiện muốn giữ lại con em trong năm học 2021-22, 

cho phụ huynh được tham vấn với, phụ huynh, học sinh, ban giám hiệu 

và giáo viên. Cuộc tham vấn này sẽ diễn ra trong vòng 30 ngày kể từ khi 

nhận được văn bản yêu cầu tham vấn, và LEA phải thông báo cho phụ 

huynh về quyết định cuối cùng về quyết định của LEA trong vòng 10 

ngày kể từ ngày tham vấn.

➢ Học sinh đủ điều kiện là học sinh từ lớp K đến lớp 11, trong niên khóa 

20-21, đã bị điểm thấp (bị D, F, Không đậu, hoặc theo quy định khác của 

cơ quan nhà trường) trong ít nhất một nửa các môn học của chúng.



Mô Hình Học Tập Độc Lập của Học Khu

AB 130



Assembly Bill AB 130

AB 130:

➢ Tiểu bang California đang yêu cầu các Học Khu cung cấp 

việc học độc lập cho những học sinh có nguy cơ gặp rủi ro 

về sức khỏe khi học trực tiếp trong lớp, như được xác định 

bởi phụ huynh hoặc giám hộ chỉ cho năm học 2021-2022. 

Học Khu Alum Rock sẽ cung cấp một chương trình Học Tập 

Độc Lập (Independent Studies program) cho những học 

sinh có sức khỏe nhiều rủi ro đã xác định bởi phụ huynh / 

người giám hộ.



What is Independent Study?

➢Học Tập Độc Lập là một chương trình giáo dục 

cung cấp sự giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn đã 

được tiểu bang thông qua bởi các giáo viên có 

chứng chỉ. Có những yêu cầu cụ thể về thời gian 

giảng dạy có thể bao gồm cả công việc dạy đồng 

bộ và không đồng bộ (học trên mạng với giáo viên và 

tự học). Những đòi hỏi này đã được nhắc nhở trong 

Thỏa Thuận Học Tập bằng văn bản của học sinh, 

điều mà phải được ký trước khi ghi danh.



General Instructional Guidelines

➢ Học sinh từ lớp TK-3 sẽ học trên mạng với giáo viên/tự học, hàng ngày, bao gồm 

tương tác trực tiếp hàng ngày để giúp học sinh Học Tập Cảm Xúc Giao Tiếp.

➢ Học sinh từ lớp 4 đến lớp 8 sẽ học trên mạng với giáo viên/ tự học, hàng tuần, bao 

gồm tương tác trực tiếp hàng ngày để giúp học sinh Học Tập Cảm Xúc Giao Tiếp.

➢ Zoom, Seesaw và Google Classroom sẽ được xử dụng là phương pháp dạy chánh 

của chúng tôi.

➢ Chương trình giảng dạy cốt yếu CCSS được bảo đảm dạy cho cho tất cả học sinh 

thông qua toàn bộ nhóm và nhóm nhỏ.

➢ Các chương trình đánh giá để theo dõi việc học kém và thành tích tổng quát sẽ được 

thực hiện cho tất cả học sinh.

➢ Các dịch vụ hướng dẫn (counseling) và dạy kèm riêng sẽ được cung cấp nếu cần



What grade levels can enroll in Independent Study? 

How do they enroll?

➢ Tất cả học sinh từ lớp TK-lớp 8 đều có thể ghi danh học Độc lập.

➢ Điều kiện ghi danh:

➢ Các gia đình chọn chương trình Học Tập Độc lập cho con em họ sẽ ký một thỏa 

thuận bằng văn bản nêu rõ tất cả các chi tiết các môn trong chương trình này.

➢ Học sinh nghỉ học hơn ba ngày hoặc 60% số ngày giảng dạy hoặc vi phạm hợp đồng 

đã ký sẽ phải làm việc với nhân viên học khu để tuân theo các điều khoản tái tham 

gia do học khu thảo ra.

➢ Các gia đình tham gia sẽ được yêu cầu dự một cuộc họp để hướng dẫn

➢ Các gia đình có quyền yêu cầu một cuộc họp giữa học sinh-phụ huynh-giáo viên 

trước khi ghi danh.

➢ Những học sinh đã ký thỏa thuận bắt đầu năm học với chương trình Học Tập Độc 

lập nhưng sau đó chọn chuyển qua học trực tiếp, sẽ không bảo đảm có thể quay lại 

trường và / hoặc tiếp tục với giáo viên chánh của chúng.



Is Independent Study the same at all grades?

➢Học sinh từ lớp TK-3 sẽ được giảng dạy trên 

mạng hàng ngày bao gồm sinh hoạt trực tiếp để 

hỗ trợ học sinh học tập cảm xúc xã hội.

➢Học sinh từ lớp 4-8 sẽ được giảng dạy trên mạng 

hàng tuần, bao gồm sinh hoạt trực tiếp để hỗ trợ 

học sinh học tập cảm xúc xã hội.



Can parents/guardians of students select Independent 

Study or In-Person instruction at any time?

➢Phụ huynh có thể chọn học Tập Độc lập 

hoặc học tại trường vào bất cứ thời điểm 

nào trong năm học 2021/2022.



Can students be moved into or out of Independent 

Study by the school?

➢Học Tập Độc lập là một chương trình tùy chọn 

và Học Khu Alum Rock không được áp đặt.

➢Nếu học sinh không tuân theo thỏa thuận đã 

ký, Người Quản Chương Trình Học Độc lập 

sẽ gặp gia đình để xác định xem việc tiếp tục 

theo học chương trình này còn phù hợp hay 

không.



What curriculum will be used for Independent Study?

➢Chương trình học chánh yếu sẽ phù hợp với 

CCSS để bảo đảm cho tất cả học sinh qua 

việc dạy toàn nhóm và nhóm nhỏ

➢Chương trình học sẽ chính xác với những gì 

được dạy trong trường, và có thể tìm thấy 

trong Chương trình giảng dạy của chúng tôi, 

trên trang mạng chúng tôi.



What is the daily schedule for Independent Study?

Thời Khóa Biểu Theo Dự Định:

➢ Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu

● TK-K (Mẫu Giáo): 8:30-11:50

● Lớp 1-3: 8:30-2:35

● Lớp 4-5: 8:30-2:55

● Lớp 6-8: 8:30-2:45

➢ Thứ Năm

● TK-K: 8:30-11:50

● Lớp 1-3 : 8:30-1:20

● Lớp 4-5 : 8:30-1:40

● Lớp 6-8 : 8:30-1:30



What do I do if my child needs internet access or a 

device for Independent Study?

➢Vui lòng gọi Phòng Yểm Trợ Kỹ Thuật (Tech 

Support) ở số 408-928-6917 nếu bạn cần một 

điểm phát sóng (hotspot) để kết nối internet 

hoặc sửa chữa thiết bị.

➢Sẽ hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha 

và tiếng Việt từ 7:30-4:30, Thứ Hai-Thứ Sáu.



What if my child has an IEP?

➢ Đối với những học sinh IEP, bất kỳ yêu cầu về việc học lại (retention) hoặc

Học Độc Lập (Independent Study=IS) sẽ giải quyết thông qua cuộc họp

IEP.

o Sau khi nhận được yêu cầu, cuộc họp IEP sẽ được tổ chức trong 30 ngày.

o Đội ngũ IEP, bao gồm cả phụ huynh/người giám hộ, sẽ đưa ra các quyết

định liên quan đến việc đưa vào IS trên nền tảng cá nhân. Khi học sinh

được vào chương trình IS, sẽ sắp xếp lại lớp/môn/giờ….

o Sau khi xem xét dữ kiện liên quan, bao gồm sự tham gia và tiến bộ của

học sinh trong năm học 21/21, nhóm IEP sẽ xác định xem IEP hiện tại của

học sinh và tất cả các dịch vụ (phát âm, ABA, OT, v.v.), bao gồm quyền

tiếp cận giáo dục phổ thông, có thể được thực hiện trong một chương

trình học IS.

o Đối với học sinh có giấy tờ về tình trạng y tế, đội ngũ IEP nên xem xét

hướng dẫn tại Bệnh viện-nhà thay vì Học Độc Lập.



Additional Independent Study information

➢FAQ’s (SCCOE)

➢FAQ’s from CDE

https://docs.google.com/document/d/1n4E7b-Hci-ullEcNI0fdCs02ts8MVNVuujob6BkQ5uA/edit?usp=sharing
https://www.cde.ca.gov/sp/eo/is/faq.asp#instructional


Những Bước Kế Tiếp cho Gia Đình

Phải Làm:

➢ Những gia đình muốn con em mình học chương trình Học Tập Độc Lập phải đến văn phòng học 
khu để ký vào văn bản để thỏa thuận tất cả các chi tiết của các môn học trong đó.

Vui lòng tham dự buổi họp theo cấp lớp được chỉ định cho con em bạn theo ngày giờ dưới đây:

⮚ Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

● TK – 3. Thời gian: 9:00 sáng đến 12:00 trưa
● Lớp 4 – 8. Thời gian: 1:00 chiều đến 4:00 chiều

Thứ 4, ngày 11 tháng 8 năm 2021 (Chỉ cần tham dự 1 lần)

⮚ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều (cho những gia đình không thể đếnThứ Ba, ngày 10 tháng 8)

Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên lạc với dịch vụ học sinh theo số 408.928.6945


