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Kính Gửi Quý Gia Đình của Ritenour, 

Khi mà chúng ta còn tiếp tục việc học tại nhà và thử các phương pháp giảng dạy khác, chúng tôi 

muốn chia sẻ với quý vị một số thay đổi liên quan đến việc chấm điểm cho học sinh và giờ làm 

việc của giáo viên  trong thời gian thử thách này. 

Trong thời gian trường đóng cửa, chúng tôi sẽ không cho học sinh điểm xấu dựa trên các gói bài 

tập (gởi về nhà) hoặc các bài tập bàn giao qua mạng trực tuyến.  Chúng tôi cam kết cung cấp các 

cơ hội học tập được liên tục và phản hồi (trả lời các thắc mắc) liên tục.  Học sinh các lớp K-12 sẽ 

chỉ có khả năng cải thiện điểm số (được cho điểm tốt) trong thời gian trường đóng cửa. Các giáo 

viên của con quý vị sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể về cách thực hiện việc ấy. 

Quyết định về việc chấm điểm này đã được đưa ra để giúp giảm bớt căng thẳng liên quan đến 

việc học từ xa.  Chúng tôi biết rằng việc dạy học trực tuyến và thông qua các gói bài tập là không 

giống như bình thường.  Chúng tôi hiểu là có nhiều thách thức liên quan đến việc học ở nhà 

trong thời gian có đại dịch (như là) - phụ huynh / người giám hộ cũng đang làm việc tại nhà, bị 

trục trặc về kỹ thuật (kết nối) công nghệ, và nhiều thứ căng thẳng liên quan đến việc mất việc 

làm, lệnh cấm di chuyển (Stay-At-Home Orders), bệnh tật, và nhiều thứ khác nữa.  Xin vui lòng 

hiểu rằng giáo viên và nhân viên tư vấn của chúng tôi muốn giúp quý vị nhiều nhất mà họ có thể. 

Giờ làm việc hành chính đã được ấn định để giúp các giáo viên, học sinh và phụ huynh biết khi 

nào thì có thể lien hệ  tương tác với giáo viên thông qua Google Hangout Meet  

(http://meet.google.com/).  Những giờ đó là: 

● Elementary (Tiểu Học): - 9 - 10 giờ sáng và 1 - 2 giờ chiều  

● Middle School  (Trung Học Cơ Sở) - 8 - 9 giờ sáng và trưa - 1 giờ chiều. 

● High School (Trung Học) - 10 - 11 giờ sáng và 2-3 giờ chiều.   

 

Giáo viên cũng có thể được liên lạc kết nối với học sinh và phụ huynh / người giám hộ ngoài 

những giờ trên, nếu cần thiết.  Xin hãy cứ tự nhiên tiếp cận họ (gửi câu hỏi) qua email. 

Chúng tôi đánh giá cao việc hợp tác liên tục với quý vị khi mà chúng ta (cùng) đi tới trong thời 

điểm khó khăn này.  Tất cả chúng ta đang tạm thời tạo ra một con đường mới để kết nối và dạy 

học cho Từng Học Sinh, Từng Ngày.  Chỉ có điều chắc chắn là chúng tôi nhớ con của quý vị lắm; 

chúng tôi quan tâm đến các em và mong chờ gặp lại các em trong nhà trường! 

Trân Trọng, 

Tiến sĩ Mike LaChance, Phó Tổng Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giáo Án & Giảng Dạy 
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