Cập Nhật Kế Hoạch Cùng Nhau Trở Lại: Kế Quả Khảo Sát của Gia Đình và Tầm Nhìn Kế Hoạch
Học Tập
Trong trường hợp quí vị bỏ lỡ nó, ngày hôm qua chúng tôi đã đưa ra một trong sáu nội dung về
Kế Hoạch Cùng Nhau Trở Lại cho năm học 2020-21. Chúng tôi biết rằng để đáp ứng các nhu cầu
học tập, tình cảm xã hội của học sinh chúng ta, việc đầu tiên và trên hết về cơ bản là chúng tôi
phải bảo vệ sự lành mạnh và giữ cho các em an toàn. Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra bản
dự thảo Kế Hoạch Trở Lại sự Lành Mạnh trước hết trong bất kỳ các lĩnh vực quan trọng nào
khác. Giảm thiểu và phòng ngừa COVID-19, ở nhà và tại trường, là một nội dung cơ bản trong
kế hoạch của chúng tôi.
Tầm Nhìn Kế Hoạch Quay Lại Việc Học Tập
Khi chúng tôi tiếp tục phát triển các kế hoạch chi tiết về các lĩnh vực quan trọng khác của Kế
Hoạch Cùng Nhau Trở Lại, chúng tôi muốn cung cấp cho cộng đồng các tin tức quan trọng về
bản dự thảo Kế Hoạch Quay Lại Việc Học Tập. Cho năm học mới, bắt đầu vào ngày 3 tháng 9,
chúng tôi đang hình dung hai lựa chọn tiềm năng để cộng đồng của chúng ta lựa chọn:
•
•

100% Học Tập Từ Xa
Mô Hình Kết Hợp – Các học sinh đến trường để học và tham gia học tập từ xa vào
những ngày hay thời gian khác.

Các Kết Quả Khảo Sát của Học Sinh và Gia Đình
Tháng trước, chúng tôi đã gởi một bản khảo sát tới học sinh và gia đình về những trải nghiệm
của họ đối với chương trình học tập từ xa vào năm ngoái. Quí vị có thể xem lại các kết quả cả
về dữ liệu cũng như những nhận xét kết thúc mở tại đây. Tóm lại, đây là những gì chúng tôi
nghe được từ cộng đồng: các gia đình và học sinh muốn nhận được sự giảng dạy trực tiếp, hỗ
trợ nhiều hơn, và có trách nhiệm hơn.
Chúng Tôi Cần Tin Tức Phản Hồi của Quí Vị
Tin tức phản hồi của cộng đồng, bao gồm các học sinh, gia đình, và nhân viên, là một phần của
quá trình quan trọng cho năm học tới. Đây là lý do tại sao, trong vài tuần lễ tới chúng tôi yêu
cầu quí vị tìm kiếm các thông tin trao đổi của chúng tôi, yêu cầu quí vị đóng góp, bao gồm một
biểu mẫu để xác định mô hình học tập nào con quí vị ưa thích.
Trong lúc này, quí vị có thể xem tiến trình lên kế hoạch của chúng tôi đang ở đâu và có thể nộp
đóng góp tin tức phản hồi tại www.scusd.edu/return-together. Những nhận xét của quí vị sẽ
được xem xét như một phần quá trình lên kế hoạch của chúng tôi.
Chúng tôi xin cảm ơn quí vị về sự tham gia khi chúng tôi hợp tác để tạo ra một kế hoạch toàn
diện Cùng Nhau Trở Lại.

