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Qua hai tuần học tập từ xa trên sách vở, chúng tôi bị cuốn hút bởi những câu chuyện của giáo 

viên và học sinh được kết nối sau một thời gian dài trường đóng cửa.  Và trong lúc chúng tôi 

chúc mừng về những câu chuyện đó, chúng tôi làm việc không bao giờ kết thúc ở đó.    

 

Trọng tâm của chúng tôi nhằm duy trì để đảm bảo rằng học khu của chúng tôi vẫn đáp ứng các 

nhu cầu tình cảm, xã hội, và học tập của tất cả các học sinh chúng ta.  Điều này có nghĩa là giữ 

liên lạc với các học sinh để giữ các em tham gia, đánh giá sự an toàn và khoẻ mạnh của các 

em, và đưa ra các nỗ lực đặc biệt để giữ liên lạc với từng học sinh một.    

 

Bắt đầu vào ngày 27 tháng 4, chúng tôi sẽ thực hiện cuộc khảo sát về việc tham gia của học 

sinh và đưa ra nhiều cách thức khác để chúng tôi có thể xác định học sinh khoẻ mạnh, an toàn, 

và tham gia học tập từ xa.  Các nỗ lực này sẽ giúp chúng tôi xác định những học sinh nào 

chúng tôi chưa liên lạc, ai cần các dịch vụ và hỗ trợ, và học sinh nào cần giúp đỡ cho 

việc học tập từ xa.  

 

Con quí vị sẽ nhận một mẫu từ giáo viên với các câu hỏi như:  

● Bạn có tham gia vào việc học từ xa không?  

● Bạn cần thêm thông tin về các bài tập không?  

● Bạn có cần thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về mặt tình cảm, hay cần giúp 

đỡ nào thêm về công nghệ không?  

 

Học tập từ xa vượt ra ngoài việc học – nó có nghĩa rằng chúng tôi đang xem xét để làm thế nào 

chúng tôi có thể đáp ứng tất cả các nhu cầu học sinh chúng ta.  Xin nhớ hoàn tất mẫu này như 

quí vị thường làm – hy vọng mỗi ngày – và xin nhớ trao đổi về những nhu cầu của mình với 

giáo viên hay hiệu trưởng của quí vị.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ZsX09jHdCPXCFNFOY4P9QnFCkbanGvxtqfA5Rtx0yLF3XA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ZsX09jHdCPXCFNFOY4P9QnFCkbanGvxtqfA5Rtx0yLF3XA/viewform

