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Kính gửi các Gia đình, 

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Cảm ơn quý vị đã khuyến khích và hỗ trợ kế hoạch học tập liên 
tục của chúng tôi. Chúng tôi có một hành trình 8 tuần phía trước để 
học cùng nhau theo một cách hoàn toàn mới. Kế hoạch học tập liên 
tục của chúng tôi đã bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 30 tháng 3 với Giai 
đoạn 1. Ở giai đoạn này nhà trường sẽ phát các gói tài liệu, cũng 
như cung cấp việc truy cập trực tuyến vào chương trình giảng dạy
để củng cố việc học của học của học sinh. Kế hoạch của chúng tôi 
là vững chắc và linh hoạt. Hãy theo dõi chúng tôi trực tuyến để đảm 
bảo con của quý vị không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội học tập tuyệt vời nào.

Chúng ta đang trải qua thời kì này cùng nhau và khi chúng ta bắt 
đầu với các cơ hội học tập, các nhà giáo dục sẽ có mặt qua điện 
thoại và trực tuyến để hỗ trợ các câu hỏi mà con của quý vị có thể 
có.



Hỗ Trợ Việc Học Liên Tục

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Địa chỉ Web: usd259.org/wpslearn

Đường dây nóng: 316-973-4443

11:00 sáng - 1:00 chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu

Nếu có câu hỏi, vui lòng gởi email: homework@usd259.net

mailto:homework@usd259.net


Mục Lục

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Học Tập Liên Tục

• Mô Tả Giai Đoạn 1

• Mô Tả Giai Đoạn 2

Tài Liệu

• Trang Web WPS Learn

• Gói tài liệu PreK-12 ELA và Math

• Chương trình giảng dạy trực tuyến

• Hỗ trợ học tập tại nhà

• Hướng dẫn đặc biệt và hỗ trợ học sinh

Câu hỏi thường gặp

● Điểm mùa Spring 2020

● Hỗ trợ học tập

● Môi trường học tập

● Mở rộng học tập

● Tài liệu để mở rộng học tập

● Thông tin về ACT

● Bài đánh giá

● Tự chăm sóc bản thân

● Địa điểm lấy thức ăn

● Địa điểm lấy tài liệu Ngữ Văn Anh và Toán

https://www.usd259.org/wpslearn
https://www.usd259.org/Page/17576
https://www.usd259.org/Page/17540


Giai đoạn 1: Bắt đầu thứ Hai, ngày 30 tháng 3

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Mục tiêu: Cung cấp các túi tài liệu và quyền truy cập các chương trình giảng dạy trực tuyến 
cho tất cả học sinh.

• Túi tài liệu được chuẩn bị để hỗ trợ học toán và ngôn ngữ Anh cho các lớp PreK–8.

• Có sẵn trên trang web, www.usd259.org/WPSlearn

• Tài liệu cho Tuần 1 được phân phối tại nhiều địa điểm của trường

• Tài liệu cho Tuần 2 sẽ được gửi đến tất cả các học sinh PreK-8

• Tài liệu cho tuần 3-8 sẽ được gửi đến những người chọn tham gia

• Nhân viên tại mỗi trường của chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc email để liên lạc với

từng học sinh WPS.

• Cơ hội để học tập liên tục có trên phần mới trên trang web của chúng tôi được gọi là WPS

Learn.

Mục lục

http://www.usd259.org/WPSlearn.


Chương trình giảng dạy trực tuyến

Cấp Lớp Đọc Toán Hướng dẫn

Mẫu giáo -
Lớp 5

Lexia Dreambox
Remote Access 
iPad for Lexia 
iPad for Dreambox

Trung học Cơ Sở
Reading Plus & 
Lexia PowerUp

iReady Remote Access

Học sinh Trung học cơ sở và & trung học phổ thông có quyền 

truy cập vào chương trình giảng dạy trực tuyến, Xello. 

Chương trình này hỗ trợ học sinh trong kế hoạch học đại học 

và nghề nghiệp của họ.
Mục lục

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Elementary%20Family%20Letter%20to%20Access%20RapidID%20Icons.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Lexia%20Core5%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/DreamBox%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Middle%20School%20Family%20Letter%20to%20Access%20RapidID%20Icons-English.pdf


Giai đoạn 2: Bắt đầu thứ Hai ngày 6 tháng Tư

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Trong Giai đoạn 2, bắt đầu từ ngày 6 tháng 4, phụ huynh và học sinh sẽ bắt 
đầu thấy sự thay đổi:

• Chúng tôi vẫn sẽ có túi tài liệu dành cho những người chọn tham gia
• Học sinh sẽ thấy các cơ hội học tập tùy chọn tăng lên khi các tuần tiếp 

tục, cả về số lượng và sự nghiêm ngặt.
• Chúng tôi sẽ tập trung đặc biệt cho các học sinh sắp tốt nghiệp và học 

sinh trung học phổ thông, những người cần phải kiếm đủ các credit cần 
thiết để tốt nghiệp.

• Học sinh cũng sẽ thấy nhiều nội dung hơn từ các giáo viên tự chọn của 
minh - âm nhạc, nghệ thuật, thể dục và những môn khác - để cung cấp 
các cơ hội phát triển học tập.

Mục Lục



Phân phối Bữa trưa Miễn phí

18 Địa điểm để lấy phần ăn

11:30-12:30

Thứ hai và thứ tư

Học sinh phải có mặt để nhận bữa

ăn.

Yum Yummy Menu

Mục Lục

Biện pháp phòng ngừa

an toàn

• Khi lấy đồ ăn, không ra 

khỏi xe.

• Nếu đi bộ, hãy cách xa 

người khác 6 ft.

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

LƯU Ý

https://www.usd259.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=13639&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=33381&PageID=1
https://wps.yumyummi.com/webapp/wps-grab-go-breakfast-and-lunch-served-together/daily/breakfast


Điểm của Học Kỳ Mùa Xuân 

Điểm của học sinh sẽ bị đóng 
băng cho đến quý thứ ba.

* Học sinh trung học quan tâm đến 
việc tốt nghiệp, GPA và cơ hội học 
bổng trong tương lai sẽ có cơ hội học 
tập cho phép họ nâng điểm.

Mục Lục

Coi điểm cuối kì

Mẫu giáo – Lớp 5

Coi điểm cuối kì * 

PreK, Trung học

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/Otus Checking Grades - Parents.pdf
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Wk1/Synergy Checking Grades - Parents.pdf


Trung Học Phổ Thông

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Khi được nhà trường liên lạc, học sinh/phụ huynh trung học nên 

truyền đạt mong muốn nâng cao điểm số trong một khóa học.

• Khả năng có thể bao gồm:

• cơ hội nâng điểm quý 3.

• bài tập mới cho qúy 4.

• Quý 4 / Học kỳ 2 các điểm sẽ được đăng sau ngày 15 tháng 5 để 

liên lạc với phụ huynh về điểm cuối kì mà học sinh đạt được. Điểm

này không thể thấp hơn điểm quý thứ 3 đã đăng.



Hỗ trợ Học tập

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Nhân viên tại mỗi trường
của chúng tôi sẽ liên lạc
qua điện thoại hoặc email
với mọi học sinh WPS.

• Ngoài ra, nhân viên sẽ
tham gia học chuyên
môn để phát triển hoặc
nâng cao kiến thức về
các tài liệu học tập trực
tuyến mà chúng tôi sẽ
cung cấp.

Mục Lục

Sẵn sàng hỗ trợ

Chúng tôi đã thiết lập một đường dây 

nóng hỗ trợ cho việc học tập liên tục 

và các nhà lãnh đạo giáo dục của 

chúng tôi sẵn sàng giúp bạn với bất 

kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Phụ huynh hoặc học sinh có thể gọi
(316) 973-4443

Thứ hai – thứ 6 11:00AM-1:00PM,
hoặc gửi email

homework@usd259.net.

mailto:homework@usd259.net


Trang Web của WPS Learn

Mục Lục

Truy cập gói tài liệu và các tài liệu học tập trực tuyến khác tại
www.usd259.org/wpslearn

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

http://www.usd259.org/wpslearn


Thông Tin về ACT

• ACT đã hủy bỏ tất cả các kì thi vào mùa xuân. Điều này có nghĩa

là không có ngày thi bù trong tháng tư.

• KSDE hiện đang làm việc với ACT để cho phép làm các bài thi

bù vào mùa thu tới cho tất cả các học sinh không thể làm bài kiểm

tra vào ngày 25 tháng 2. Thông tin thi bù WorkKeys hiện chưa có.

• Tại thời điểm này, ACT vẫn đang lên kế hoạch cung cấp thi cho

trên cả nước vào tháng 6 và tháng 7. KSDE không hoàn trả tiền

các trường cho học sinh làm bài kiểm tra vào các ngày thi quốc

gia.

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai



Thông tin Kiểm tra của Bang Kansas

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Tất cả các bài thi chung về ngôn ngữ Anh (ELA), toán

và khoa học đã bị hoãn vào ngày 17 tháng 3.

• Những học sinh đã làm bài kiểm tra KELPA sẽ nhận

báo điểm khi họ trở lại trường vào mùa thu.

• Kansas đã yêu cầu liên bang miễn các kì thì yêu cầu

trong năm 2019-2020



Môi trường Học tập

Giúp tạo môi trường cho thúc đẩy thành công trong học tập con quý vị. Thiết
lập một vị trí và thời gian để học là cách tuyệt vời để tạo sự bình thường và 
hình thành thói quen. Hạn chế phiền nhiễu, chẳng hạn như tiếng ồn, có thể 

giúp con quý vị tập trung vào học tập.
Mục Lục

Đặt thời gian

hàng ngày

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Ở tư thế ngồi Giảm tiếng

ồn

Thời gian học tập

mỗi ngày: 

PreK (Mầm Non) – 30 phút.

K-1 (Mẫu Giáo)– 45 phút.

Lớp 2-4 – 60 phút.

Lớp 5-8 – 90 phút.

Trung học PT – 3 tiếng. Tối đa



Cơ hội học hành

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Khi chúng tôi tạo ra một môi trường học tập “bình thường mới” vào mùa xuân
này, quý vị hãy giúp con mình học khác với những gì đã quen thuộc. Hãy nghĩ
về các hoạt động ngoài trời cho việc học thể dục của con mình. Nấu ăn có thể
bao gồm các yếu tố toán học và khoa học! Có rất nhiều dự án và hoạt động
xung quanh nhà tạo cơ hội cho quý vị giúp con suy nghĩ về việc học toán và
ngữ văn. Ý tưởng mở rộng việc học mới cho học sinh và gia đình có sẵn hàng
tuần trong túi tài liệu học tập của học sinh. Hãy tìm những lựa chọn tuyệt vời
này như là cách để mở rộng việc học của con quý vị.

• Và có lẽ quan trọng nhất, đảm bảo con bạn tiếp tục đọc mỗi ngày. Biết chữ
luôn luôn là yếu tố đóng góp quan trọng nhất cho sự thành công của học
sinh.

Mục Lục



Cơ hội học hành 

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

Mục Lục

• Bộ sưu tập các Kinh nghiệm Học tập Trực tuyến Tốt nhất:

https://wideopenschool.org/

• Thư viện điện tử tiểu bang Kansas https://kslib.info/966/Research-for-Kids

• Thư viện Công cộng của Wichita www.wichitalibrary.org

• Tài liệu của Teach for Life https://teachforlife.org

• Khám phá Công viên Quốc gia www.nps.gov

• Khám phá những Kỳ quan Thế giới https://wonderopolis.org/wonders

• Sách Âm thanh Miễn phí cho Trẻ em https://stories.audible.com/discovery

• Học khoa học máy tính: https://code.org/

https://wideopenschool.org/
https://kslib.info/966/Research-for-Kids
http://www.wichitalibrary.org/
https://teachforlife.org/
http://www.nps.gov/
https://wonderopolis.org/wonders
https://stories.audible.com/discovery
https://code.org/


Tài liệu Tự Chăm sóc Bản thân
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• Làm thế nào để nói chuyện với trẻ em về coronavirus

• Làm thế nào để tạo một thói quen ở nhà mới

• Tự chăm sóc bản thân cho cha mẹ

• Quản lý căng thẳng

• 125 ý tưởng để giữ cho trẻ em vui vẻ

• Hãy chủ động với GoNoodle!

Mục Lục

https://hospitals.kvc.org/2020/03/25/how-to-talk-to-your-child-about-covid-19-from-child-mental-health-expert-annmarie-arensberg-lcsw-lscsw/
https://www.pbs.org/parents/thrive/schools-closed-how-to-make-a-new-home-routine
https://www.peps.org/ParentResources/by-topic/self-care/self-care-for-parents
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://parade.com/1009774/stephanieosmanski/things-to-do-with-kids-during-coronavirus-quarantine/
https://www.gonoodle.com/


Có Câu Hỏi?

Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai

• Nếu quý vị có một câu hỏi và cần câu trả lời, vui lòng gửi

email đến địa chỉ email info@usd259.net hoặc gọi 973-

4443.

Mục Lục

mailto:info@usd259.net

