
 
 
Kính gửi các phụ huynh / người giám hộ và học sinh của trường trung học Ritenour: 
 
Vì học khu học đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ an toàn cho các học sinh, nhân 
viên và gia đình của chúng ta tránh khỏi sự bùng phát của dịch COVID-19, chúng tôi muốn đảm 
bảo rằng việc giảng dạy và học tập vẫn tiếp diễn cho các học sinh.  Do đó, chúng tôi đã tạo một 
thư mục học tập trên mạng có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết sau:  Ritenour 
Middle School Online Learning (Học Trực Tuyến Ritenour Middle School) 
 
Trong tài liệu dưới đây, quý vị sẽ được cung cấp các hướng dẫn và lời khuyên để giúp con em 
mình tiếp tục việc học khi trường phải đóng cửa.  Việc học trực tuyến này sẽ có hiệu lực vào tuần 
lễ tiếp sau kỳ nghỉ xuân.  Xin vui lòng đọc qua tài liệu này để làm việc với con em của mình và 
nhắc nhở hỗ trợ cho việc học tập của các em. 
 
Nếu quý vị cần liên hệ với (các) giáo viên của con mình, xin vui lòng gửi email cho các giáo 
viên đó và họ sẽ liên lạc lại với quý vị.  Thông tin liên lạc  có thể được tìm thấy trong các thư 
mục riêng của giáo viên, quý vị sẽ tìm thấy (tên) sau khi nhấp vào nút liên kết (đường truyền) ở 
trên.  Giáo viên có thể được liên lạc để hỏi rõ về các bài tập, mật khẩu, mẹo hướng dẫn, hoặc bất 
cứ điều gì có thể giúp con quý vị hiểu và hoàn thành các yêu cầu bài vở của lớp học.  Quý vị 
cũng có thể liên hệ với tất cả nhân viên của học khu bằng cách truy cập vào trang web của 
trường và tìm (tên) theo nút liên kết Liên hệ với chúng tôi (Contact us).  Khi quý vị gõ vào tên 
nhân viên, thì sẽ thấy email của người ấy sẽ nằm dưới thông tin liên hệ của họ. 
(https://www.ritenour.k12.mo.us/domain/209) 
 
Cảm ơn quý vị đã hiểu và làm việc với chúng tôi để giữ an toàn cho các em học sinh và giúp cho 
việc dạy và học được liên tục.  Xin vui lòng cho chúng tôi biết làm thế nào để chúng tôi có thể 
giúp quý vị, và chúng tôi sẽ cho quý vị biết làm thế nào để quý vị có thể giúp chúng tôi.  Cùng 
nhau, chúng ta CÓ LÀM NÊN SỰ KHÁC BIỆT! 
 
Thư Mục Học Trực Tuyến Của Từng Học Sinh 
Điều đầu tiên mà quý vị nên làm là cho con mình viết ra danh sách các lớp học của em ấy (tất cả 
môn Chính và Phụ).  Sau đó, quý vị có thể truy cập vào thư mục học tập trực tuyến và tìm các 
thư mục riêng cho các lớp của con mình.  Khi quý vị vào thư mục học trực tuyến của trường 
trung học Ritenour, quý vị sẽ thấy các thư mục bổ sung cho tất cả các lớp được dạy.  Mỗi đội sẽ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n9GqmtGLKdEHyo_N86n33xlxXWYNQ-jz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n9GqmtGLKdEHyo_N86n33xlxXWYNQ-jz
https://www.ritenour.k12.mo.us/domain/209


có một thư mục riêng chứa một thư mục của cả bốn lớp chính (ELA, Math, Science và Social 
Studies).  Cũng sẽ có các thư mục riêng cho tất cả các lớp phụ.  Trong tất cả các thư mục, quý vị 
sẽ tìm thấy thông tin và hướng dẫn bổ sung cho con mình.  Các giáo viên sẽ tiếp tục cập nhật các 
thư mục và cho ra bài tập trong tất cả các ngày mà trường đóng cửa.  Học sinh nên kiểm tra thư 
mục của giáo viên của mình hàng ngày và làm theo bất kỳ hướng dẫn nào (của giáo viên) để 
hoàn thành, nộp, và theo dõi bài vở của họ. 
 
Lời Khuyên Khi Con Em Quý Vị Học Trực Tuyến 
 

● Tạo ra một lịch trình cùng nhau.  Nên giữ một lịch trình giờ học quen thuộc. 
● Tạo không gian học tập.  Học sinh thường làm bài vở  tốt nhất trong một không gian yên 

tĩnh, thoải mái, dành riêng cho việc học.  Không gian này nên cách xa TV, trò chơi video 
và các phiền nhiễu khác nếu có thể. 

●  Đặt mục tiêu.  Quyết định dành bao nhiêu thời gian cho mỗi môn học mỗi ngày.  Tuy 
nhiên, hãy linh hoạt khi cần thiết. 

●  Dành thời gian để nghỉ ngơi thường xuyên khi học bài.  Bao gồm thời gian cho các hoạt 
động vui chơi giải trí. 

●  Sắp xếp thời gian cho hoạt động thể chất.  Quý vị có thể tìm các ý tưởng (thể dục) trong 
thư mục PE trực tuyến (cho dù học sinh hiện chưa đăng ký lớp PE). 

● Vui lòng gửi email cho giáo viên của con mình nếu có bất kỳ câu hỏi nào.  Các giáo viên 
sẵn sàng hỗ trợ quý vị với tình huống mới này. 

● Hãy nhớ rằng, đây chỉ là một sự sắp xếp tạm thời.  Hãy làm tốt nhất những gì có thể, 
nhưng nên tha thứ cho chính mình. 

 
Công Cụ Kết Nối Internet 
 
 Mặc dù học sinh có thể thấy hữu ích khi dùng máy tính truy cập vào internet, nhưng tất cả các 
bài tập sẽ có thể được truy cập và hoàn thành bằng một chiếc điện thoại di động.  Tuy nhiên, nếu 
quý vị thấy cần phải truy cập mạng, thì đây là một số nút liên kết dẫn đến các công ty đang cung 
cấp truy cập internet cho các gia đình có nhu cầu: 
 
Charter Spectrum đang cung cấp 60 ngày dịch vụ internet miễn phí cho các gia đình hiện 
không có internet và không có sử dụng sản phẩm nào của Charter.  Chi tiết đầy đủ về ưu đãi nà 
có thể được tìm thấy ở đây: 
https://policy.charter.com/press-releases/charter-offer-free-access-spectrum-broadband-wifi-60-days-new-
k-12-college-student-households/ 
 
Để tận dụng ưu đãi này, xin quý vị vui lòng làm theo các bước sau: 
 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/vd24IeWS4Be6hP9e3PMmHA~~/AAAAAQA~/RgRgUSohP0SIaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2hhcnRlci5jb20vcHJlc3MtcmVsZWFzZXMvY2hhcnRlci1vZmZlci1mcmVlLWFjY2Vzcy1zcGVjdHJ1bS1icm9hZGJhbmQtd2lmaS02MC1kYXlzLW5ldy1rLTEyLWNvbGxlZ2Utc3R1ZGVudC1ob3VzZWhvbGRzL1cHc2Nob29sbUIKAACh9m9ejC4VF1IZb3dlbnNAcml0ZW5vdXJzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/vd24IeWS4Be6hP9e3PMmHA~~/AAAAAQA~/RgRgUSohP0SIaHR0cHM6Ly9wb2xpY3kuY2hhcnRlci5jb20vcHJlc3MtcmVsZWFzZXMvY2hhcnRlci1vZmZlci1mcmVlLWFjY2Vzcy1zcGVjdHJ1bS1icm9hZGJhbmQtd2lmaS02MC1kYXlzLW5ldy1rLTEyLWNvbGxlZ2Utc3R1ZGVudC1ob3VzZWhvbGRzL1cHc2Nob29sbUIKAACh9m9ejC4VF1IZb3dlbnNAcml0ZW5vdXJzY2hvb2xzLm9yZ1gEAAAAAQ~~


● Gọi số 1-844-488-8395 
● Khi được nhắc, hãy nói "Trở thành khách hàng mới" 
● Khi được nhắc, hãy cho biết Mã Vùng bưu điện của quý vị 

 
Theo hiểu biết của chúng tôi thì hiện tại đang có nhiều người gọi yêu cầu, vì vậy hãy chuẩn bị 
tinh thần để chờ trong một khoảng thời gian dài. 
 
Dịch Vụ Không Dây của AT&T 
 

● AT&T sẽ không cắt dịch vụ của bất kỳ khách hàng nào do không có khả năng thanh toán 
do sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch 

● AT&T sẽ miễn mọi phí thanh toán trễ mà khách hàng có thể phải chịu do khó khăn kinh 
tế liên quan đến đại dịch 

● AT&T sẽ giữ các điểm truy cập Wi-Fi công cộng mở cho bất kỳ người Mỹ nào cần chúng 
● Chi tiết đầy đủ:  https://about.att.com/pages/COVID-19.html 

 
T Mobile 
 

● Tất cả các khách hàng hiện tại của T-Mobile và Metro của T-Mobile có mua dịch vụ 
mạng internet sẽ có thể xài dữ liệu điện thoại không giới hạn trong 60 ngày tới đây 

● Cung cấp cho khách hàng T-Mobile và Metro của T-Mobile thêm 20GB dịch vụ kết nối / 
kết nối di động trong 60 ngày tới đây 

● Chi tiết đầy đủ:  https://www.t-mobile.com/brand/ongiên-updates-covid-19 
 
Sprint 
 

● Không cắt dịch vụ nếu họ không thể thanh toán hóa đơn của Sprint vì dịch coronavirus 
● Miễn các khoản phí trả tiền quá hạn phát sinh do hoàn cảnh kinh tế liên quan đến đại dịch 
● Khách hàng mua gói dữ liệu được đo (theo giờ) sẽ nhận dịch vụ dữ liệu internet không 

giới hạn trong 60 ngày (tối thiểu là hai chu kỳ hóa đơn) mà không phải trả thêm chi phí 
● Cung cấp cho khách hàng thêm 20GB dữ liệu điểm truy cập di động (hotspots) mỗi tháng 

trong 60 ngày (tối thiểu là hai chu kỳ hóa đơn) mà không mất thêm chi phí 
● Những khách hàng có thiết bị cầm tay nào có thể vào điểm truy cập di động, những người 

nào không có dịch vụ điểm truy cập di động hiện nay sẽ nhận được 20 GB mỗi tháng 
trong 60 ngày (tối thiểu hai chu kỳ hóa đơn) mà không phải trả thêm phí 

● Chi tiết đầy đủ:  https://newsroom.sprint.com/covid-19-updates-sprint-responds.htm 
 
Verizon 
 



● Công ty sẽ không cắt dịch vụ với bất kỳ khách hàng lẻ hoặc doanh nghiệp nhỏ nào vì họ 
không thể thanh toán hóa đơn do sự gián đoạn gây ra bởi coronavirus 

● Chi tiết đầy đủ:  https://www.verizon.com/about/news/our-response-coronavirus 
 
 
Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) Về Việc Học Trực Tuyến 
 
Q (Hỏi) : Chúng ta sẽ tiếp tục kiểu học tập trực tuyến này trong bao lâu? 
A (Trả lời) : Ngay bây giờ, ngày trở lại theo dự kiến của chúng tôi là ngày 6 tháng 4.  Chúng tôi 
sẽ liên tục theo dõi và làm việc với các quan chức địa phương và tiểu bang để xem khi nào các 
trường được mở cửa trở lại.  Học khu sẽ báo cho các gia đình biết nếu ngày đó thay đổi. 
 
Hỏi: Con tôi có bị bắt buộc phải tham gia vào việc học tập trực tuyến này và hoàn thành 
các bài tập cho các môn học của mình không? 
Trả lời : Có, nếu con quý vị hiện đang theo học tại Học khu Ritenour, thì em ấy sẽ chịu trách 
nhiệm tham gia đầy đủ vào việc học tập trực tuyến và hoàn thành tất cả các bài tập. 
 
Q: Khi nào việc học tập trực tuyến này có hiệu lực? 
A: Bởi vì chúng ta có kỳ nghỉ xuân vào tuần tới, việc học trực tuyến này chính thức sẽ bắt đầu 
vào tuần lễ của ngày 30 tháng 3.  Tuy nhiên, học sinh nên có quyền truy cập vào internet ngay 
bây giờ.  Để làm quen và theo kịp khối lượng bài tập, học sinh có thể nên bắt đầu học trực tuyến 
càng sớm càng tốt. 
 
Q: Tôi không thể truy cập vào thư mục học tập trên mạng.  Tôi phải làm gì bây giờ? 
A: Quý vị có thể truy cập qua nút liên kết ở trên.  Tuy nhiên, nếu không được, thì tất cả học sinh 
đều có thể truy cập vào thư mục thông qua thông tin và mật khẩu của trường cho.  Vui lòng yêu 
cầu con quý vị đăng nhập vào và quý vị sẽ có thể xem các bài tập.  Nếu con quý vị quên và cần 
một lời nhắc, thì hầu hết các mật khẩu được liên kết với ngày sinh của các em trừ khi các em 
thay đổi mật khẩu. 
 
Q: Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi không có quyền truy cập vào máy tính? 
A: Như đã nêu trong phần Công Cụ Kết Nối Internet, có những công ty ở địa phương sẽ cung 
cấp truy cập internet với mức giá rẻ hoặc miễn phí.  Xin gọi một số công ty ấy để xem quý vị có 
đủ điều kiện hay không.  Ngoài ra, tất cả các bài tập của con quý vị có thể được truy cập bằng 
điện thoại di động.  Hãy làm việc với con em của quý vị để tạo ra một lịch trình cho các em truy 
cập vào các bài tập hàng ngày của mình bằng điện thoại di động. 

 
H: Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi không hiểu cách làm bài?  Có câu hỏi về một bài tập?  Cần 
truy cập vào mật khẩu, câu đố, vv? 



A: Bảo con mình gửi email cho giáo viên nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến 
bất kỳ bài tập hoặc việc học trực tuyến.  Các giáo viên sẽ trả lời email và liên lạc với các học 
sinh trong thời gian này. 
 
H: Phải làm sao nếu con tôi không có sách hoặc vật dụng để hoàn thành bài tập? 
A: Hầu hết các bài tập sẽ không cần gì nhiều hơn một cây bút / bút chì, giấy, và điện thoại di 
động để làm bài.  Ngoài ra, các em đi học vào thứ Hai hoặc thứ Ba trước khi nghỉ nên đã được 
cung cấp các tài liệu và công cụ để hoàn thành bài tập.  Tuy nhiên, có khả năng là con quý vị 
không đi học vào những ngày đó và không thể mang sách, dụng cụ, v.v. về nhà.  Nếu là vậy, xin 
vui lòng liên hệ với giáo viên ấy để hỏi xem có bài tập thay thế để làm không. 

Additionally, our Reader’s Journey (supplemental ELA) texts can be accessed online.  
To login to Reader’s Journey: 

www.phschool.com 
Enter Web Code: euk - 1001 
Grade 6 (yellow book) 

  Grade 7 (red book) 
  Grade 8 (red book) 
 
H: Còn có hỗ trợ nào khác để giúp con tôi thành công với việc học tập trực tuyến này 
không? 
A: Học sinh cũng có thể nên liên hệ với các bạn cùng lớp khi các em có thắc mắc hoặc cần hỗ 
trợ.  Tất cả các  học sinh trong học khu của chúng ta sẽ tham gia học tập trực tuyến, vì vậy việc 
cho các em kết nối với nhau là một chiến lược khác để giúp học sinh thành công. 

http://www.phschool.com/

