
Ritenour School District 

Virtual Academy

We know that families in the Ritenour School District may be  
worried about sending their child back to school this fall due to  
the COVID-19 pandemic.  Or, you may have discovered that your  
child enjoyed and succeeded at online learning during the school closure. 
 
At the start of the 2020-2021 school year, Ritenour will be offering a full-time  
virtual learning experience, called the Ritenour Virtual Academy (RVA), for  
Ritenour students in grades K-8.* 
 
The RVA Features:  
       •  High quality classes led by certified Ritenour teachers 
       •  The same curriculum taught in Ritenour schools 
       •  Consistency:  The same teacher and classmates every day, regardless  
          of potential school closures due to weather or the pandemic 
       •  Not having to wear a mask to school 
       •  Access to Ritenour specialists, counselors, gifted classes and Special  
          School District services 
       •  Students will be held accountable for their learning and will receive  
          grades just as they would in other Ritenour schools 
       •  Teachers will monitor and assess student engagement and progress in  
          real time 
       •  All students will be provided with the technology they need to learn  
          from home 
       •  Any K-8 student who resides in the Ritenour School District is eligible  
          to enroll 

 
The first day of school for Ritenour Virtual Academy is Monday, Aug. 31.  Live, 
classroom instruction, activities and learning will occur Monday-Friday, 9-11 a.m. 
and 1-3 p.m. for elementary students. Middle school students will be learning daily 
from 8-10 a.m. and 12-2 p.m.  
 
Enroll by completing the online RVA contract here. The deadline to apply is  
Friday, July 17, 2020.  For questions about the Ritenour Virtual Academy for  
K‐8 students, please email virtualacademyk8@ritenourschools.org.    
 
*Note that Ritenour High School students in grades 9‐12 will have a separate process for  
signing up for full‐time virtual learning for the 2020‐2021 school year. RHS students who  
enroll in full‐time virtual learning will interact virtually with their scheduled classes and 
teachers. There is not a separate virtual academy for RHS students. To learn more about RHS 
full‐time virtual learning and to enroll, complete this online contract no later than July 17.  
For more information, email virtualrhs@ritenourschools.org.   
 

We look forward to providing your child with  
an online option that works for them! 

 
Visit www.ritenourschools.org/RVA for more information  

and a list of frequently asked questions! 

Sign up Now for Ritenour  
Virtual Academy for Grades K‐8!

Limited  Spaces for  Grade Levels  K‐8! 
 

Enroll Today!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2I5D-Hz6eVrPum7DtENe_d4goev1mPk6NubnOuYu86Gx43g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApVpW5fjR0UpCZ5Hfo2oWwlltxjFaMDTFDdks2YbUnvdRoQ/viewform


Ritenour School District 

Virtual Academy

Sabemos que las familias en el Distrito Escolar de Ritenour pueden  
estar preocupadas por enviar a sus hijos a la escuela este otoño debido  
a la pandemia COVID-19. También, puede que haya descubierto que su  
hijo(a) disfrutó y tuvo éxito en el aprendizaje en línea durante el cierre de las escuelas. 
 
Al comienzo del año escolar 2020-2021, Ritenour ofrecerá una experiencia de  
aprendizaje virtual de tiempo completo, llamada Ritenour Virtual Academy (RVA),  
para los estudiantes de Ritenour en los grados K-8. * 
 
Las características de RVA son:  
•  Clases de alta calidad dirigidas por maestros certificados de Ritenour 
•  El mismo plan de estudios que es enseñado en las escuelas de Ritenour 
•  Consistencia: él/la mismo(a) maestro(a) y compañeros de clase todos los días, 
   independientemente de los posibles cierres de las escuelas debido al clima o la pandemia 
•  No tener que usar una mascarilla para ir a la escuela 
•  Acceso a los especialistas de Ritenour, consejeros, clases para los estudiantes  
   dotados y servicios del Distrito Escolar Especial 
•  Los estudiantes serán responsables de su aprendizaje y recibirán las 
   calificaciones como lo harían en otras escuelas de Ritenour 
•  Los maestros supervisarán y evaluarán la participación y el progreso de los  
   estudiantes en tiempo real. 
• A todos los estudiantes se les proporcionará  la tecnología que necesitan para 
   aprender desde casa 
• Cualquier estudiante en los grados K-8 que resida en el Distrito Escolar de  
   Ritenour es eligible para inscribirse 

 
El primer día de clases de la Academia Virtual de Ritenour es el lunes, 31 de agosto. La  
instrucción de salón de clases, actividades y aprendizaje en vivo ocurrirá de lunes a viernes  
de 9-11 a.m. y de 1-3 p.m. para los estudiantes de las escuelas primarias. Los estudiantes 
de Middle school estarán aprendiendo diariamente de 8-10 a.m. y de  12-2 p.m.   
 
Inscríbase completando el contrato de RVA en línea aquí. La fecha límite para  
aplicar es el viernes, 17 de julio, 2020.  Para preguntas sobre la Academia Virtual de 
Ritenour para los estudiantes de grados K‐8 favor de enviar un correo  
electrónico a virtualacademyk8@ritenourschools.org.    
 
*Tenga en cuenta que los estudiantes de Ritenour High School en los grados 9‐12 tendrán un  
proceso separado para inscribirse en el aprendizaje virtual de tiempo completo para el año  
escolar 2020‐2021. Los estudiantes de RHS que se inscriban en el aprendizaje virtual de tiempo 
completo interactuarán virtualmente con sus maestros y clases programados. No hay una  
academia virtual separada para los estudiantes de RHS. Para obtener más información sobre el 
aprendizaje virtual de tiempo completo de RHS y para inscribirse, complete este contrato en línea 
a más tardar el 17 de julio. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a  
virtualrhs@ritenourschools.org.  
 

¡Esperamos proporcionar a su hijo(a) 
una opción en línea que funcione para ellos! 

 
¡Visite www.ritenourschools.org/RVA para obtener 
más información y la lista de preguntas frecuentes! 

¡Inscríbase ahora para la Academia 
Virtual de Ritenour para los Grados K‐8!

¡Espacios limitados para niveles de grado K‐8! 
 ¡Inscríbase hoy!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApVpW5fjR0UpCZ5Hfo2oWwlltxjFaMDTFDdks2YbUnvdRoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2I5D-Hz6eVrPum7DtENe_d4goev1mPk6NubnOuYu86Gx43g/viewform
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Chúng tôi biết rằng các gia đình trong Học Khu Ritenour đang có  
thể lo lắng về việc gửi con đến trýờng vào mùa thu này do ðại dịch  
COVID-19. Hoặc, quý vị có thể đã phát hiện ra rằng con quý vị rất  
thích và thành công khi học trực tuyến từ xa trong thời gian trýờng  
đóng cửa. 
 
Vào ðầu năm học 2020-2021, Ritenour sẽ cho trải nghiệm việc học tập qua mạng ảo 
toàn thời gian, ðýợc gọi là Học Viện Ảo Ritenour (RVA), dành cho học sinh Ritenour 
từ lớp K-8.* 
 
RVA có các tính năng nhý sau: 

·   Các lớp học chất lýợng cao ðýợc dẫn dắt bởi các giáo viên Ritenour có chứng chỉ 
·   Chýõng trình giảng dạy týõng tự nhý ðýợc dạy ở các trýờng của Ritenour 
·   TÌnh đều đặn nhất quán: Cùng một giáo viên và bạn học mỗi ngày, bất kể  
   những rủi ro đóng cửa trýờng học do thời tiết hoặc đại dịch 
·   Không phải đeo khẩu trang đến trýờng 
·   Có quyền truy cập gặp các chuyên gia, cố vấn, vào các lớp năng khiếu, và các Dịch 
   Vụ của Học Khu Đặc Biệt của Ritenour 
·   Học sinh sẽ chịu trách nhiệm cho việc học hành của mình và sẽ ðýợc chấm điểm 
   giống nhý ở các trýờng Ritenour khác 
·   Giáo viên sẽ theo dõi và đánh giá sự tham gia và tiến bộ của học sinh nhý trong 
   thực tế 
·   Tất cả học sinh sẽ ðýợc cung cấp công nghệ cần để học (từ xa) ở nhà 
·   Bất kỳ học sinh K-8 nào cý trú trong Học Khu Ritenour đều đủ điều kiện để  
   ghi danh 

 
Ngày ðầu tiên ðến trýờng của Học Viện Ảo Ritenour là Thứ Hai, ngày 31 tháng 8. Lên 
sóng trực tiếp, giảng bài trong lớp, các hoạt động và việc học tập sẽ diễn ra vào Thứ 
Hai-Thứ Sáu, 9-11 sáng và 1-3 giờ chiều cho các học sinh tiểu học. Học sinh trung học 
cõ sở sẽ học hàng ngày từ 8-10 sáng và 12-2 chiều.  
 
Ghi danh bằng cách hoàn thành hợp đồng RVA trực tuyến tại đây (Enroll by  
completing the online RVA contract here). Hạn chót nộp ðõn là Thứ Sáu, ngày 17 
tháng 7 nãm 2020. Nếu có các câu hỏi về Học Viện Ảo Ritenour dành cho học sinh 
K‐8, vui lòng gửi email đến virtualacademyk8@ritenourschools.org.    
 
*Lýu ý rằng học sinh trung học Ritenour lớp 9‐12 sẽ có một quy trình riêng để đăng ký 
học ảo toàn thời gian cho năm học 2020‐2021. Học sinh RHS ghi danh vào (chýõng trình) 
học tập ảo toàn thời gian sẽ týõng tác qua mạng ảo với các lớp học và giáo viên nhý 
trong lịch trình của trýờng. Không có một Học Viện Ảo riêng cho học sinh RHS. Để tìm 
hiểu thêm về việc học qua mạng ảo toàn thời gian của RHS và ðãng ký, hãy hoàn thành 
hợp đồng trực tuyến này không muộn hõn ngày 17 tháng 7. Ðể biết thêm thông tin, hãy 
gửi email đến virtualrhs@ritenourschools.org. 
 

Chúng tôi mong muốn cung cấp cho con em quý vị 
một chọn lựa phù hợp qua mạng trực tuyến! 

 
Truy cập www.ritenourschools.org/RVA để biết thêm 

thông tin và danh sách của các câu hỏi thýờng gặp!

Đăng ký vào Học Viện Ảo Ritenour Ngay 
Bây Giờ  cho các lớp K(Mẫu Giáo) ‐ Lớp 8!

Không gian giới hạn cho cấp lớp K‐8! 
 Ghi danh ngay hôm nay!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2I5D-Hz6eVrPum7DtENe_d4goev1mPk6NubnOuYu86Gx43g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfApVpW5fjR0UpCZ5Hfo2oWwlltxjFaMDTFDdks2YbUnvdRoQ/viewform
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