Ngày 10 Tháng 8 Năm 2020
Kính Gửi Các Gia Đình của Ritenour,
Chúng tôi rất vui được chia sẻ với quý vị một tổng quan của chuơng trình học tập qua mạng ảo
mỗi ngày bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 khi mà học khu đang còn trong Giai Đoạn 3 của Kế Hoạch
Trở Lại Học Tập. Các giáo viên sẽ cung cấp hướng dẫn qua mạng ảo từ các lớp học của họ
trong trường học cho mỗi ngày có lớp. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, học tập qua mạng ảo
sẽ bao gồm học tập đồng bộ (hướng dẫn trực tiếp, thời gian thực với giáo viên và tương tác với
các bạn đồng lứa) và học tập không đồng bộ (cho phép học sinh tự do làm bài).
●

Vui lòng xem video cung cấp thông tin tổng quan ở đây: https://youtu.be/TLQGt5bO0z8

●

Ngoài ra, các kế hoạch chi tiết cho từng khối có thể tìm thấy trên trang web này:
https://www.ritenour.k12.mo.us/Page/2269

●

Muốn biết các câu hỏi thường gặp (FAQ), xin hãy vào đây:
https://tinyurl.com/yx957hbv

Việc quan trọng là phải giúp các học sinh vào được các lớp học của mình mỗi ngày, và tương
tác với các giáo viên, bạn bè cùng lớp và (tham gia) các hoạt động và thảo luận trong lớp học
càng nhiều càng tốt. Các giáo viên sẽ điểm danh học sinh trong lớp học ảo. Nếu con của quý vị
vắng mặt vì bất kỳ lý do gì, xin vui lòng liên hệ với trường của các em. Chúng tôi cam kết sẽ
tiếp cận ảo (để giúp) từng em học sinh. Bất kỳ học sinh nào vắng mặt nhiều lần mà không được
báo cáo sẽ được đến viếng thăm bởi một nhóm chăm sóc sức khỏe của trường, bao gồm các
cố vấn học đường, nhân viên xã hội, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ và các giáo viên can thiệp
(phụ đạo).
Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về ngày triển khai (cung cấp) công nghệ của chúng tôi ngay
sau khi chúng được chốt lại vào cuối tuần này. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của quý vị
khi chúng ta tiến bước về phía trước với một phương pháp mới để tiếp cận và dạy Từng Học
Sinh, Từng Ngày!
Trân Trọng,

Tiến Sĩ Denean Steward
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Học Khu phụ trách Chương Trình Giảng Dạy & Hướng Dẫn

Tổng Quan về Chương Trình Học Qua Mạng Ảo Cấp Tiểu Học
Tổng Quan về Chương Trình Học Qua Mạng Ảo Ở Trường Tiểu Học
8:40-8:55

Họp Mặt Lớp Buổi Sáng
● Điểm Danh
● Giáo viên cập nhật trong ngày
● Hỏi thăm nhau trong lớp học

8:55-11:35

Thời gian học trong lớp Mẫu-lớp 2
● Các lớp học đặc biệt (50
phút cho Âm Nhạc, Nghệ
Thuật, Thể Dục, hoặc Thư
Viện)
● Học Theo Khối: Kết hợp học
tập cho cả nhóm, nhóm nhỏ,
và / hoặc cá nhân cho các
môn:
○ Đọc / viết

(Thời gian
học tập
được chia
ra giữa giờ
nghỉ giải lao
và hỏi bài
với giáo
viên)

Thời gian học trong các lớp 3-5
● Học Theo Khối: Kết hợp học
tập cho cả nhóm, nhóm nhỏ,
và / hoặc cá nhân cho các
môn:
○ Toán
○ Khoa học hoặc Xã Hội
học

11:35-12:35

Giờ Nghỉ Để Ăn Trưa
*Sạc điện cho chromebook hoặc máy tính bảng

12:35-3:35

Thời gian học trong lớp Mẫu-lớp 2
● Học Theo Khối: Kết hợp học
tập cho cả nhóm, nhóm nhỏ,
và / hoặc cá nhân cho các
môn:
○ Toán
○ Khoa học hoặc Xã Hội
học

Thời gian
học tập
được chia
ra giữa giờ
nghỉ giải lao
và hỏi bài
với giáo
viên)

Thời gian học trong các lớp 3-5
● Special classes (50 phút cho
Âm Nhạc, Nghệ Thuật, Thể
Dục, hoặc Thư Viện)
● Học Theo Khối: Kết hợp học
tập cho cả nhóm, nhóm nhỏ,
và / hoặc cá nhân cho các
môn:
○ Đọc / viết

