Clayton County Public Schools Mở Cửa Tổng Quát
Hướng Dẫn cho Học Tập Trực Tiếp
(Chỉnh sửa - 3/1/21)
Kế hoạch chuyển đổi sang học tập trực tiếp sẽ chỉ xảy ra nếu việc triển khai vắc-xin phù hợp với nhu cầu của Học khu để tiêm chủng đủ số lượng nhân
viên hỗ trợ việc trở lại của học sinh
Học sinh thuộc
nhóm

Nhóm 1: Lớp vỡ lòng
PreK – lớp 5

Giai đoạn 1
Học tập trực tuyến cho
TẤT CẢ HỌC SINH

Ngày 17 tháng 8, 2020 - Ngày 9
tháng 4, 2021

Giai đoạn 2
Học tập trực tuyến gián tiếp/trực tiếp cho tất cả nhân viên khối lớp vỡ
lòng PreK – lớp 5 trở lại trường học và nhân viên khối lớp 6-12 tiếp tục
cung cấp sự giảng dạy trên trực tuyến

Ngày 22-26 tháng 3, 2021
●

Tất cả học sinh có
khuyết tật nhẹ SWD và
trong lớp học khép kín
của khối lớp 6-12 sẽ có
tùy chọn trở lại trường
học trực tiếp

Tất cả nhân viên học khu và nhân
viên trường học (Lớp vỡ lòng PreKlớp 5) sẽ trở lại các trường học/cơ sở
của trường

Thứ Hai và Thứ Ba, 22-23 tháng 3, 2021:
Học tập Trực Tuyến Gián Tiếp cho học sinh
Nhân viên:
● Huấn luyện an toàn với nhân viên
● Huấn luyện nghi thức và thói quen
● Lập kế hoạch hợp tác và làm việc
trong lớp học
Thứ Tư, ngày 24 tháng 3, 2021:
Giáo viên sẽ cung cấp giảng dạy trực tuyến
trực tiếp
Thứ Năm, ngày 25 tháng 3, 2021:
Ngày học trực tuyến gián tiếp cho học sinh
Nhân viên:
● PD được cung cấp bởi CIA (Nghi
thức và thói quen giảng dạy và học
tập cùng một lúc) 2-tiếng

Ngày 29 tháng 3 – 2 tháng 4, 2021
●

●

Tất cả nhân viên trường
học (Lớp PreK-5) sẽ
cung cấp sự giảng dạy
trực tuyến từ trường
học và tham gia vào
huấn luyện toàn trường
[khi cần thiết] và lập kế
hoạch hợp tác
Ngày 1 và 2 tháng 4:
Giáo viên sẽ làm việc
độc lập trong lớp học từ
ngày
● Ngày 1 tháng 4 –
ngày học trực
tuyến trực tiếp
● Ngày 2 tháng 4 –
ngày học trực
tuyến gián tiếp

Giai đoạn 3
Học sinh chuyển qua học tập trực tiếp tại
trường học

Ngày 12 tháng 4, 2021
●

●

Tất cả học sinh trong nhóm được chọn trở
lại trường theo Mô hình hỗn hợp (Ngày
A/ Ngày B với ngày Thứ Sáu học Trực
Tiếp Gián Tiếp) trong 2 tuần (ngày 12-22
tháng 4, 2021) và sau đó tất cả học sinh
khối PreK-5th sẽ chuyển sang học tập
trực tiếp từ Thứ Hai – Thứ Sáu (ngày 26
tháng 4 – ngày 25 tháng 5, 2021)
Giáo viên sẽ giảng dạy cả học sinh học
trực tiếp và học tại nhà [từ xa] sử dụng
mô hình học tập cùng một lúc.

Thi GMAS:
● Ngày 28 tháng 4 – Ngày 21 tháng 5
(Tiểu học)

Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2021:
Ngày học trực tiếp gián tiếp cho học sinh
Nhân viên:
● PD được cung cấp bởi CIA (Thiết kế
bài học và phân phối bài học bằng
cách sử dụng việc dạy và học cùng
một lúc) 2-tiếng
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Lớp 6-12
Tất cả học sinh có
khuyết tật nhẹ SWD và
trong lớp học khép kín
trong khối lớp 6-12 sẽ
có tùy chọn quay lại
học trực tiếp

Học sinh học trực
tuyến VLA
(Những học sinh chọn tiếp
tục học trực tuyến Thứ
Hai-Thứ Sáu)

Học trực tuyến cho Tất Cả
Ngày 10 tháng 8 – Ngày 25
tháng 5, 2021
Tất cả giáo viên sẽ tiếp tục cung
cấp sự giảng dạy trực tuyến và
tham gia vào huấn luyện toàn
trường

Học trực tuyến cho Tất Cả
Ngày 10 tháng 8 – Ngày 25
tháng 5, 2021

Học sinh được yêu cầu lấy bài thi cuối khóa
EOG/EOC sẽ đến trường trung học cấp hai/cấp ba
vào (các) ngày thi được chỉ định của học sinh. Mỗi
trường sẽ cung cấp một lịch trình cho phụ huynh.
Ngày thi GMAS:
● Ngày 3-21 tháng 5 (Trung học cấp hai)
● Ngày 19-30 tháng 4 (thi cuối khóa EOC
cho Trung học cấp ba)

Học sinh được yêu cầu lấy bài thi EOC/EOG sẽ đến
trường tiểu học, trung học cấp hai hoặc cấp ba vào
(các) ngày thi được chỉ định cho học sinh.
Ngày thi GMAS:
● 28 tháng 4 – 21 tháng 5 (Tiểu học)
● Ngày 3-14 tháng 5 (Trung học cấp hai )
● Ngày 19-30 tháng 4 (thi cuối khóa EOC
cho Trung học cấp ba)

●

Cho tất cả các giai đoạn, học sinh, trong khối lớp 6-12, sẽ tự học trực tuyến vào các ngày Thứ Sáu và giáo viên sẽ tham gia huấn luyện chuyên nghiệp toàn trường và toàn học khu. Tất cả các trường học sẽ được
làm sạch sẽ vào các ngày Thứ Sáu.

●

Học trực tuyến gián tiếp - Học sinh học độc lập bằng cách sử dụng các bài tập được giáo viên đăng tải lên. Thông thường, việc học xảy ra cách độc lập với giáo viên.

●

Học trực tuyến trực tiếp - Học sinh học trong thời gian trực tiếp thực tế với giáo viên của học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh xuyên suốt các bài học.

●

Học tập cùng lúc - Giáo viên hướng dẫn học sinh là người học trực tiếp và học sinh học tại nhà [từ xa] đồng thời sử dụng diễn đàn trực tuyến (ví dụ: Zoom).
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