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Kính gửi Cha mẹ và Người giám hộ, 

  

Hội đồng Quản trị Học khu Rosemead, các giáo viên, nhân viên hỗ trợ và ban giám hiệu của chúng tôi đang hướng tới ngày khai giảng năm học 2020 

- 2021 cho tất cả học sinh. Như đã thông báo trước đó, tất cả học sinh sẽ bắt đầu năm học trong chương trình Đào tạo Từ xa và nhận được sự hướng 

dẫn và hỗ trợ trực tuyến hàng ngày. Dưới đây là một số cập nhật quan trọng liên quan đến chương trình hướng dẫn và dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi. 

 

Chương trình Giảng dạy Đào tạo Từ xa - Lịch trình hàng ngày của  học sinh  sẽ bao gồm sự kết hợp của hướng dẫn trực tiếp đồng bộ và công việc 

độc lập không đồng bộ. Đối với học sinh nhỏ tuổi của chúng tôi, hướng dẫn trực tiếp trên màn hình sẽ bắt đầu từ từ và tăng dần. Mục tiêu của chúng 

tôi là cân bằng giữa việc giảng dạy trực tiếp với công việc độc lập để học sinh không bị choáng ngợp với quá nhiều thời gian ngồi sau màn hình máy 

tính. Đối với học sinh tiểu học, buổi hướng dẫn trực tiếp hàng ngày sẽ diễn ra vào buổi sáng với buổi chiều dành riêng cho công việc độc lập và thời 

gian hỗ trợ thêm cho cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ, tùy theo nhu cầu. Học sinh trung học cơ sở của chúng tôi sẽ tham dự các lớp  học hầu như từ lớp 1 

đến lớp 7, giống như thể chúng đang ở trong một khung cảnh trường học truyền thống. Giáo viên sẽ bao gồm hướng dẫn trực tiếp và làm việc độc lập 

trong các giai đoạn để đảm bảo sự cân bằng tốt cho học sinh. Cơ hội hướng dẫn nhóm nhỏ và hỗ trợ cá nhân cũng sẽ được bao gồm. 

 

Đối với học sinh tham gia IEP và Học viên Anh ngữ của chúng tôi, hỗ trợ bổ sung và các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp bởi  đội ngũ chuyên gia 

tài năng của chúng tôi. 

 

Vui lòng tham khảo giấy  đính kèm để biết thêm thông tin, bao gồm cả lịch trình mẫu của sinh viên. 

 

Cập nhật dành cho Phụ huynh - Thông tin thêm về chương trình và lịch trình Đào tạo Từ xa của chúng tôi sẽ được chia sẻ như sau: 

 Hiệu trưởng của từng trường sẽ tổ chức các cuộc họp phụ huynh và phát triển chuyên môn cho phụ huynh bắt đầu từ tuần 10 tháng 8. Các 

buổi họp này sẽ bao gồm thông tin cụ thể hơn về lịch trình của học sinh, kỳ vọng học tập, hỗ trợ học sinh và nhiệm vụ của giáo viên. Thông 

tin về thời gian của buổi học và phân phối tài liệu cho học sinh sẽ được chia sẻ bởi hiệu trưởng của bạn. 

 Đêm tựu trường năm nay sẽ được tổ chức hầu như và diễn ra vào hoặc trước tuần đầu tiên của năm học để đảm bảo bạn và (các) con bạn có 

cơ hội gặp gỡ giáo viên của chúng tôi và tìm hiểu về các kỳ vọng và thủ tục trong lớp học. Các lịch trình của trang web Back to School 

Night cũng sẽ được chia sẻ bởi các hiệu trưởng trang web của chúng tôi. 

  

Công nghệ - Chương trình đào tạo từ xa của chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả sinh viên phải có máy tính làm việc để sử dụng hàng ngày. IPad, máy tính 

bảng hoặc điện thoại sẽ không đủ. Bất kỳ học sinh nào trong khu vực của chúng tôi đều đủ điều kiện để kiểm tra máy tính Chromebook để sử dụng cá 

nhân tại nhà. Chúng tôi cũng đang cung cấp các thiết bị “điểm nóng” để cho phép học sinh không có kết nối internet truy cập internet với mục đích 

truy cập lớp học và hoàn thành bài tập. Nếu bạn không thể kiểm tra Chromebook hoặc thiết bị “điểm nóng” vào tuần trước trong quá trình phân phối 

trang web của chúng tôi, bạn vẫn có thể làm như vậy trực tiếp từ trường học của mình. Vui lòng liên hệ với trường của bạn để biết thêm thông tin. 

  

Đăng ký Bữa ăn cho Học sinh - Chúng tôi rất khuyến khích tất cả các gia đình đăng ký các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá bằng cách truy cập trang 

web sau: https://bit.ly/2BywBd2. Quy trình đăng ký an toàn, bảo mật và riêng tư. Thông tin liên quan đến việc phân phối bữa ăn sẽ được bộ phận 

Dịch vụ Dinh dưỡng của chúng tôi chia sẻ trong những ngày tới. 

  

Văn phòng trường học - Tất cả các văn phòng trường học sẽ mở cửa để đăng ký và thông tin vào ngày 13 tháng 8. 

* Tất cả  các khách sẽ được yêu cầu đeo mặt nạ và thực hành các yêu cầu xa cách xã hội khi đến thăm các cơ sở của chúng tôi. 

  

Vui lòng liên hệ với văn phòng học khu của chúng tôi hoặc hiệu trưởng địa điểm của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. Một lần nữa, xin cảm ơn quý 

vị đã kiên nhẫn và ủng hộ học sinh và khu học chánh của chúng tôi. 

  

Trân trọng 

 

Alejandro Ruvalcaba 

Alejandro Ruvalcaba 

Giám thị trường 

 

 



 HỌC TỪ XA:
NHỮNG GÌ MONG ĐỢI

LỊCH TRÌNH HỌC KHOẢNG CÁCH CHUNG  
TK - LỚP 6

BÀI HỌC  HÀNG NGÀY
Mỗi ngày, học sinh sẽ tham gia một lớp
học video trực tiêṕ, thông qua zoom, với
giáo viên và bạn học của mình để học. Các
bài học trực tiêṕ sẽ tương tự như những gì
học sinh sẽ trải nghiệm nêú họ ở trong lớp
học. Học sinh được yêu cầu tham dự hàng
ngày và tích cực tham gia vào các hoạt
động hàng ngày.

CÔNG NGHỆ HỌC
Học sinh sẽ tham gia vào các bài học
trực tiêṕ và hoàn thành bài tập trong
google lớp học. Họ sẽ cần một
chromebook hoặc máy tính xách tay. Điện
thoại và máy tính bảng không phù hợp với
các lớp học trực tuyêń. Bất ky ̀học sinh
nào cần chromebook hoặc wi-fi đều có
thể mượn chromebook hoặc wifi tại địa
điểm trường học của họ.

LỚP & ĐÁNH GIÁ
Học sinh sẽ được xêṕ loại dựa trên việc
hoàn thành bài tập, tham gia lớp học và các
bài kiểm tra / đánh giá. Học sinh cũng sẽ
được đánh giá bằng cách sử dụng các bài
đánh giá tổng hợp và hình thức bao gồm
các ky ̀thi của trường tiểu bang và địa
phương. Phụ huynh sẽ nhận được thông tin
cập nhật liên tục về sự tiêń bộ của học
sinh.

VAI TRÒ CỦA PHỤ
HUYNH / NGƯỜI BẢO VỆ

Giúp sinh viên thiêt́ lập một trạm làm việc
để họ tập trung vào công việc của mình      
giúp học sinh đăng nhập khi cần thiêt́
kiểm tra google lớp học và dojo để biêt́
thông báo
đảm bảo học sinh ăn, ngủ, tập thể dục và
nghỉ giải lao trước màn hình
Nói chuyện với học sinh về việc học của
họ

LỊCH TRÌNH HỌC KHOẢNG CÁCH CHUNG LỚP

Các trường se ̃chia sẻ thông tin vê ̀việc nhận tài liệu, lịch học và nhận
bữa trưa. Các gia đình được khuyêń khích kiểm tra email và tin nhắn

của họ hàng ngày để luôn cập nhật.

7:00 - 8:00               Đón bữa, ăn sáng, chuẩn bị đến trường
8:00 - 8:30               Đăng nhập vào Google Classroom, đọc / làm việc độc lập
8:30 -11:30              Hướng dẫn Trực tuyến Trực tiếp với giáo viên
11:30 - 12:15           Ăn trưa
12:15 - 1:55/2:20    Làm việc độc lập, nhóm nhỏ / hướng dẫn 1: 1

** TRANG WEB VÀ LỊCH TRÌNH LỚP HỌC CÓ THỂ VÔ CÙNG **

7:00 - 8:00            Đón bữa, ăn sáng, chuẩn bị đến trường
8:00 - 8:50            Đăng nhập vào Google Classroom, đọc / làm việc độc lập 
8:55 - 9:15            Thời gian tư vấn trực tuyến trực tiếp
9:20 - 2:25            LiTrực tuyến Hướng dẫn với giáo viên (tiết 1-6)
11:30 - 12:15        Bữa trưa 

Email: rsdsupport@rosemead.k12.ca.us
Điện thoại: (626) 312-2900 Ext 211

HỖ TRỢ / CÂU HỎI VỀ CÔNG NGHỆ


