Cộng Đồng Học Khu Sacramento thân mến,
Sẵn Sàng Cho Việc Học Tập Từ Xa
Cộng Đồng Học Khu Sacramento thân mến,
Khi việc di chuyển của chúng ta ngày càng gần hơn để bắt đầu kế hoạch học tập từ xa tập
trung cho các học sinh vào Thứ hai, chúng tôi hiểu rằng đây là những lĩnh vực chưa được
khám phá và vẫn còn nhiều câu hỏi về kế hoạch; nó sẽ được thực hiện như thế nào và các học
sinh chúng ta sẽ làm gì trong tuần lễ học tập đầu tiên.
Tuần này, các nhà giáo dục sẽ tập trung vào việc thiết lập lại việc kết nối với các học sinh của
họ. Trong tuần lễ đầu tiên:
• Các nhà giáo dục sẽ đánh giá nhu cầu học sinh của họ, các nguồn lực và lợi thế để
chúng tôi có thể chuẩn bị thật tốt cho việc tiếp tục học tập trong suốt phần còn lại của
năm học.
• Điều này sẽ được thực hiện qua email, gọi điện thoại, qua Lớp Học Google, hay ngay
cả qua đường bưu điện, nếu cần.
• Việc thiết lập sự kết nối này là một phần quan trọng của việc học tập từ xa – và đảm bảo
rằng các gia đình có thể nhận được tin tức cần thiết để được thành công.
Các quản trị giáo dục sẽ làm việc với các giáo viên và kiểm tra với các gia đình. Tất cả chúng
ta cần đưa sự ân sủng trong tuần lễ học tập này và điều chỉnh cho một không gian của lớp học
mới này.
Đối với các gia đình hiện có internet và truy cập được máy điện toán: chúng tôi yêu cầu họ
kiểm tra trang học tập từ xa để cập nhật tin tức. Chúng tôi sẽ tiếp tục đều đặn bổ sung tin tức
cập nhật tại https://www.scusd.edu/covid-19-distance-learning
Quí vị sẽ tìm thấy ở đây:
• FAQs on Distance Learning, Computers, and Special Education (Những câu hỏi thông
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thường về Học Tập Từ Xa, Máy Điện Toán, và Giáo Dục Đặc Biệt)
Resources for the Class of 2020 (Các Nguồn Hỗ Trợ cho Lớp Học 2020)
Current information about computers (Tin Tức Hiện Tại về Máy Điện Toán)
Information about Wi-Fi and Internet Access (Thông Tin Tiếp Cận Internet và Wi-Fi)
Technical Support Information (Thông Tin Hỗ Trợ Kỹ Thuật)
Essential Standards and Curriculum Materials (Tiêu Chuẩn Cần Thiết và Tài Liệu Giảng
Dạy)
An Overview of Distance Learning (Khái Quát về Học Tập Từ Xa)
Best Practices for Distance Learning (Thực Hành Tốt Nhất cho Học Tập Từ Xa)
Sample Student Schedules (Thời Khoá Biểu Mẫu cho Học Sinh)
How to Use Google Classroom (Cách Thức Sử Dụng Lớp Học Google)
Other Optional Learning for Google Classroom (Lựa chọn Học Tập Khác cho Lớp Học
Google)
Student Accounts and Passwords (Tài Khoản và Mật Khẩu của Học Sinh)
Chromebook tutorials and Accessibility (Hướng Dẫn Chromebook và Khả Năng Truy Cập)
Google Extension (Mở Rộng của Google)
Collaborative Tools for Use in Online Learning (Công Cụ Hợp Tác để Dùng cho Việc Học
Trên Mạng)

Chúng tôi đang lắng nghe và thực hiện thật tốt nhằm cung cấp cho quí vị các câu trả lời để tạo
điều kiện dễ dàng cho quá trình chuyển tiếp này và giúp cho tuần lễ đầu của việc học tập từ xa
thành công. Chúng tôi cũng thừa nhận rằng đôi khi câu trả lời của chúng tôi không chuyển tới
quí vị đúng lúc, và chúng tôi mong sự kiên nhẫn và tha thứ của quí vị trong thời gian đặc biệt
này. Chúng tôi đang làm việc để đảm bảo rằng các câu trả lời mà quí vị nhận được thì chính
xác, và nếu chúng chưa được, quí vị sẽ nhận được câu trả lời đúng.
Chúng tôi xin nhắc lại rằng cũng giống như quí vị, học tập từ xa còn mới với chúng tôi. Ngay cả
trong trường hợp bình thường, việc thực hiện kế hoạch học tập từ xa toàn học khu cũng còn
khó khăn. Việc nỗ lực để tạo ra và đưa ra một kế hoạch ở giữa đại dịch toàn cầu? Điều đó tạo
ra một loạt các thách thức khác!
Cho dù chúng tôi đang làm việc từ xa hoặc với một đội ngũ nòng cốt, phát triển kế hoạch học
tập từ xa, hay cung cấp chương trình dinh dưỡng và các dịch vụ thiết yếu khác, chúng tôi sẽ
giải quyết các thách thức và những thay đổi trong thời gian thực tế. Chúng tôi làm điều này
trong lúc bảo vệ sự an toàn cho cộng đồng và nhân viên của chúng tôi, trước tiên và quan trọng
nhất. Giống như quí vị, chúng tôi đang phản ứng với những hướng dẫn và đề nghị đang thay
đổi khi chúng đem đến – và điều chỉnh kế hoạch của chúng tôi phù hợp với tin tức mới.
Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết sự khẩn cấp mà các gia đình của chúng ta phải cảm nhận, đặc
biệt khi chúng ta nói về cả một tháng kể từ khi chúng ta rời khỏi nhà trường vào ngày 13 tháng
3. Đây là lý do tại sao chúng tôi rất hứng khởi để bắt đầu việc học tập từ xa cùng với nhau vào
ngày 13 tháng 4.

