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Học Từ Xa

Mục Lục

TRỞ LẠI TRƯỜNG
Các Lựa Chọn Học Tập

Tại Trường
(Học trực tiếp)

Học Từ Xa

Học trực tuyến online 

Học viện Giáo dục Ảo

(Ảo)
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Môi Trường Học Tập

Hãy giúp tạo ra một môi trường hỗ trợ thúc đẩy thành công trong học tập cho 
học sinh của quý vị. Có một vị trí và thời gian học nhất định để làm các nhiệm 
vụ học tập là một cách tuyệt vời để tạo ra thói quen và sự bình thường. Hạn 

chế sự phân tâm, chẳng hạn như nhiều tiếng ồn, có thể giúp học sinh của quý 
vị tập trung vào công việc đang làm.

Mục Lục

Đặt giờ
hàng ngàyỞ vị trí ngồi Giảm

tiếng ồn
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Giờ Học

Để có thời gian biểu chính tại mỗi trường, giờ học của Học 
Từ Xa sẽ giống như các trường học trực tiếp.
• Các Trường Tiểu Học – 9 sáng – 4:10 chiều
• Các Trường Cấp II và Cấp III, Tiểu Học Pleasant Valley Tiểu Học

Caldwell – 8 sáng – 3:10 chiều
• Các Trường Magnet (Chuyên) Cấp II – (Northeast, Allison, Brooks, 

Jardine, Mayberry), Bryant, Grieffenstein/Wells - 7 sáng – 2:10 chiều
• Danh sách đầy đủ giờ bắt đầu và kết thúc

Mục Lục
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Ví dụ về Lịch Hàng ngày ở Bậc Tiểu học và
các Thành phần Học tập Hàng ngày

• 9:00-9:20: SECD

• 9:20-10:50: Ngữ Văn Anh

• 10:50-11:10: Nghỉ Giải lao

• 11:00-11:40: Viết

• 11:40-12:10: Đọc Can thiệp

• 12:10-12:50: Ăn trưa

• 12:50-1:50: Toán

• 1:50-2:20: Toán Can thiệp

• 2:20-2:35: Kết thúc Ngày

• 2:35-4:10: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thể
Dục, Thư Viện, Khoa Học, Nghiên cứu
Xã hội

Thời gian biểu hàng ngày của cá nhân sẽ 
khác nhau tùy theo cấp lớp và trường

Mục Lục

Việc học được phân chia theo học trên 
ứng dụng / thời gian học độc lập.
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Thành Phần Học Tập Hàng Ngày
20 phút Phát triển Tính cách Cảm xúc Xã hội

Trong khoảng thời gian này, giáo viên và học sinh 
dành thời gian để làm quen với nhau, tham gia vào 
các bài học từ nguồn tài liệu ngoại khóa Second Step 
(Bước Thứ hai) của chúng tôi và thực hành các kỹ 
năng mà họ học được khi tương tác với người lớn và 
bạn bè cùng lứa. 

Học sinh Sẽ Cần:

• Máy tính để học theo các hướng dẫn trực tuyến

• Không gian để tham gia các hoạt động thể chất do 
giáo viên hướng dẫn

• Khu vực để tham gia và nói lớn

Mục Lục
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Thành Phần Học Tập Hàng Ngày
110 phút Ngữ Văn Anh

Trong khoảng thời gian này, giáo viên sẽ cung cấp các hướng dẫn rõ 
ràng bằng cách sử dụng các nguồn sau :

• Journeys (Hành Trình) 
• Quy Trình Đọc Giải Mã của Học khu (Ví Dụ)
• Nhận Thức Âm Vị Học của Heggerty

Học sinh sẽ cần:

• Máy tính để truy cập hướng dẫn và tài liệu trực tuyến

• Bảng chữ cái Vòng cung (Mẫu giáo)

• Sách Bài tập Đọc giải mã Dùng một lần (Lớp 1-5)

• Tài liệu Journeys Dùng một lần (Mẫu giáo – Lớp 5)

• Dụng cụ viết

• Khu vực và không gian yên tĩnh để di chuyển xung quanh khi nghỉ
giải lao

• Sự khuyến khích để tự hoàn thành bài tập và tập trung vào nhiệm
vụ học tập

Mục Lục

Việc học được phân chia theo học trên 
ứng dụng / thời gian học độc lập.

https://www.hmhco.com/programs/journeys
https://heggerty.org/
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Giờ Nghỉ giải lao
10-15 phút Giải lao
• Trong thời gian này, giáo viên sẽ

cho học sinh thời gian để giải lao. 

Học sinh sẽ cần:
• Khuyến khích duỗi cơ, đi bộ, di 

chuyển xung quanh và xa máy tính
• Nhắc nhở để sẵn sàng học lại khi

thời gian nghỉ giải lao kết thúc

Ý tưởng Giúp Học sinh Năng động

Mục Lục
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30 phút Đọc Can Thiệp

Dựa trên dữ liệu thu thập được, giáo viên sẽ sử 
dụng thời gian này để gặp gỡ từng học sinh 
hoặc theo nhóm nhỏ để hỗ trợ nhu cầu học tập.

Học sinh sẽ cần:

• Máy tính để tham gia hướng dẫn trực tuyến 
bằng cách gặp gỡ giáo viên của chúng hoặc 
hoàn thành bài tập trong Journeys hoặc 
Lexia Core 5.

• Khuyến khích tham gia hướng dẫn nhóm 
nhỏ khi có lịch gặp với giáo viên của chúng.

• Khuyến khích tự  tham gia các hoạt động 
được giao khi không làm việc với giáo viên.

Truy cập Lexia Từ
xa bằng Ipad

Mục Lục

Thành Phần Học Tập Hàng Ngày

https://www.lexialearning.com/products/core5
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Ăn Trưa
40 phút Ăn Trưa Riêng
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90 phút Toán

Trong thời gian này, giáo viên sẽ cung cấp các hướng dẫn 
rõ ràng bằng cách sử dụng các nguồn sau:

• EngageNY Math 
• Dreambox Learning

Học sinh sẽ cần:

• Máy tính để truy cập hướng dẫn và tài liệu trực tuyến

• Sách Bài tập Toán Dùng một lần

• Bộ tài liệu toán học cho từng bài giảng

• Dụng cụ viết

• Khu vực và không gian yên tĩnh để di chuyển xung
quanh khi nghỉ giải lao

• Sự khuyến khích để tự hoàn thành bài tập và tập
trung vào nhiệm vụ học tập

iPad for Dreambox

Mục Lục

Thành Phần Học Tập Hàng Ngày

https://www.engageny.org/
https://www.dreambox.com/
https://www.usd259.org/cms/lib/KS01906405/Centricity/Domain/4988/Letters/DreamBox%20iPad%20Family%20Letter%202020-2021.pdf
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10 phút Kết thúc Ngày học

• Trong thời gian này, giáo viên và học sinh dành thời gian
ôn lại những ngày học. 

Học sinh sẽ cần:

• Máy tính để học theo các hướng dẫn trực tuyến

• Không gian để tham gia các hoạt động thể chất do giáo 
viên hướng dẫn

• Khu vực để tham gia và nói lớn

Mục Lục

Thành Phần Học Tập Hàng Ngày
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Thành Phần Học Tập Bổ Sung
• 90 phút Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Thể Dục, Thư Viện, Khoa Học, Nghiên cứu Xã hội

• Học sinh sẽ tuân theo một thời khóa biểu học tương tự với các bạn học trực tiếp 
của mình cho các khóa học Âm nhạc, Nghệ thuật và Thể dục.

• Một lịch học tiểu biểu bao gồm hai ngày Âm nhạc, hai ngày Thể dục và một ngày 
Nghệ thuật và một ngày Thư viện cho mỗi tuần.

• Một ngày mỗi tuần, học sinh sẽ phải tự học trong thời gian này, áp dụng các kỹ 
năng đã học được.

Học sinh sẽ cần:

• Máy tính để học theo các hướng dẫn trực tuyến

• Hỗ trợ truy cập các liên kết cho các lớp khác nhau của chúng

• Không gian để tham gia các hoạt động thể chất do giáo viên hướng dẫn

• Khu vực để tham gia và nói lớn

• Các vật liệu khác nhau tùy thuộc vào các hoạt động được lên kế hoạch

• Khuyến khích tự hoàn thành các bài tập Âm nhạc và Thể dục một ngày mỗi tuần

Thời khóa biểu Mẫu

Thứ Hai Âm Nhạc
Khoa Học

Thứ Ba Thể Dục
Âm Nhạc

Thứ Tư Tự Áp Dụng Âm
nhạc và Thể
Dục Riêng

Thứ Năm Mỹ Thuật
N. Cứu Xã Hội

Thứ Sáu Thể Dục
Thư Viện

Mục Lục
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Học Cụ Dành cho Học Từ Xa
Học sinh cần:

• Máy tính để Học Trực tuyến

• Đồ dùng trong Danh Sách Học Cụ Học khu
WPS

• Các tài liệu dùng một lần cho Journeys

• Các tài liệu dùng một lần cho EngageNY

• Sác Bài tập Đọc Giải mã

• Bìa cứng, Bút marker/Bảng Trắng

• Các Dụng cụ Khác nhau

• Nhận Tài liệu:

Mỗi tòa nhà sẽ điều phối thời gian trong suốt cả 
năm để phụ huynh / người chăm sóc biết khi 
nào có thể đến lấy tài liệu từ trường học. 

Mục Lục

Khẩu trang (mua ở cửa hàng hay 
tự may)

Chai nước tái sử dụng

Ba lô

Tai nghe

1 túi đựng bút chì (có 3 lỗ)

1 hộp bút chì (ưu tiên hộp nhựa)

1 xấp sticky notes 3x3

1 gói bút chì bấm

Giấy tập (kẻ rộng)

1 cây thước

2 cục tẩy màu hồng

Học cụ Lớp học Hàng ngày
Bao freezer bags (có thanh trượt
để khóa) kích thước 1 gallon

Washable markers (8-10 cây)

Sáp màu (24 cây)

Bộ màu nước (8 màu)

Bút chì màu (24 cây)

2 ống keo dán + 1 chai keo dán

1 cây kéo

1 gói bút chì số 2 (giữ một số cây

chưa gọt để dùng cho lớp âm

nhạc)

Học cụ Lớp Học Âm nhạc-Mỹ Thuật
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Sách Thư Viện
Tại thời điểm này, học sinh sẽ không thể mượn sách từ thư viện của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh Học Từ Xa tận dụng các tài liệu có sẵn tại ở thư viện công cộng 
tại địa phương của chúng tôi, bao gồm cả Sách Điện tử miễn phí.

Mục Lục

https://www.wichitalibrary.org/ebooks
https://www.wichitalibrary.org/ebooks
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Hiện Diện
• Chúng tôi kỳ vọng học sinh đăng 

nhập và tham gia vào các hoạt 
động học tập mỗi ngày.

• Giáo viên sẽ điểm danh hàng ngày.

• Học sinh phải chịu trách nhiệm về 
khung thời gian phù hợp với trường 
cơ sở của mình. Điều này bao gồm 
việc bị đánh vắng mặt và đi trễ.

• Nếu học sinh không thể tham gia 
các buổi học của mình, nhà trường 
phải được thông báo theo các thủ 
tục bình thường.

Mục Lục

Chuyên Cần
Quan Trọng

Mỗi Học Sinh. Mỗi Ngày
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Hướng Dẫn và Hỗ Trợ Đặc biệt

• Học sinh có IEP, ILP và 504 sẽ được hỗ
trợ.

•
Các nhóm IEP và 504 sẽ làm việc với phụ
huynh / người giám hộ để thảo luận về
nhu cầu IEP dựa trên mô hình học tập đã
chọn của học sinh

Mục Lục
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Báo Cáo Tiến Bộ
• Học sinh tham gia Học Từ Xa có thể 

dự kiến sẽ nhận được hướng dẫn có 
nhịp độ tương tự như hướng dẫn mà
học sinh học trực tiếp đang nhận.

• Báo cáo tiến bộ sẽ phản ánh các tiêu 
chuẩn đã được đánh giá và được 
công bố hàng quý.

• Phụ huynh có thể xem sự tiến bộ của
học sinh trong ParentVue.

Mục Lục

ParentVue

Kỳ Chấm Điểm 2020-2021

Ngày 8 tháng 9 - Ngày 6 tháng 11

Ngày 9 tháng 11 – Ngày 22 tháng 1

Ngày 25 tháng 1 – Ngày 19 tháng 3

Ngày 29 tháng 3 – Ngày 26 tháng 5

https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
https://www.usd259.org/site/Default.aspx?PageID=8930
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Liên Lạc Với Giáo Viên
Có thể liên lạc với Giáo viên bằng:
• Địa chỉ Email Học khu
• Số Điện thoại Học khu
• Giáo viên có thể trả lời các cuộc 

điện thoại thông qua Teams 
hoặc điện thoại thông thường.

Mục Lục
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Hỗ trợ Công nghệ từ Nhà

Để được hỗ trợ, vui lòng 
liên hệ với Bộ phận Trợ 
giúp Hỗ trợ Công nghệ 

của chúng tôi

973-HELP

Mục Lục
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Đại Học Dành cho Phụ Huynh– Mời Quý Vị
Tham Gia!

Đường dẫn vào Đại học dành cho Phụ huynh

https://www.usd259.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=13639&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=36892&PageID=1
https://www.usd259.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=13639&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=36892&PageID=1
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