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Trong thời gian các trường của chúng tôi đóng cửa, Học Khu East Side Union High School District bảo đảm là
học sinh có điều kiện để học tập một cách tốt nhất, một trong những lựa chọn là học “trên mạng” (distance
learning).

Học trên mạng là gì và phải cần những gì?
Điều quan trọng nên nhớ là trong khi học sinh không có học ở trường, trường vẫn còn tiếp tục diễn ra và học
sinh phải học bài. Học Trên Mạng nghĩa là giống như học sinh vẫn đi học mà học trên mạng, làm bài và nộp
bài lên, và học sinh tiếp xúc với các giáo viên và dùng những cách học trên mạng do các giáo viên của học sinh
đặt ra và được hỗ trợ bởi Học Khu.
Những cách sau đây sẽ rất cần thiết cho sự thực hiện học trên mạng để có hiệu quả:
Bắt Buộc:
phải có máy điện toán hay máy di động
nếu học sinh không có máy điện toán, những học sinh đó có thể liên lạc với hiệu trưởng của trường
các em đang học để xin mượn một máy chromebook bằng cách “điện thư” (email) cho hiệu trưởng
phải có mạng
nếu học sinh không có mạng, những học sinh đó có thể dùng miễn phí hay trả một giá rẻ
Nếu học sinh không được học khu phát một điện thoại di động với một “data plan” cho điện thoại di
động đó thì không thể vào mạng được, một cách khác là Spectrum/Charter, có dịch vụ cho dùng
miễn phí “Spectrum broadband vaf Wi-Fi access” trong vòng 60 ngày cho nhà nào có con học từ
Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 12 và/hay sinh viên đại học mà chưa có gia nhập “Spectrum broadband
subscription”. Để ghi danh hãy gọi số 1-844-488-8395. Không phải trả tiền lắp ráp nếu học sinh
mới gia nhập.
phải có giấy và bút chì / bút mực để ghi chép và làm bài tập
Nên có nhưng không cần thiết hay bắt buộc:
ống nghe tai
máy in và/hay máy chụp lại

Thông Tin cho Học Sinh
Các lớp học của tôi sẽ như thế nào? Tôi có thể trông mong gì từ các giáo viên của tôi? Tôi phải làm gì?
Dùng Schoolloop hay canvas (cho JL) sẽ tiếp tục những lớp cho học sinh. Các giáo viên của học sinh liên lạc
với học sinh bằng cách dùng Tờ Giấy Màu Xanh Lá Cây có ghi những điều cần phải học và hệ thống em phải
dùng. Có thể học sinh dùng một hệ thống cho vài lớp học và dùng một hệ thống khác cho các lớp kia. Các giáo
viên sẽ cho bài làm, nguồn trợ giúp, và chấm điểm qua một hệ thống mà họ sẽ cho học sinh biết.
Tờ Giấy Màu Xanh Lá Cây có ghi những điều cần phải học: Các giáo viên của học sinh cho em một tờ giấy
màu xanh lá cây mới có ghi những điều cần phải học để giải thích cách học trong lớp, làm bài tập, và liên lạc
với học sinh trong cách học mới này. Tài liệu này cũng sẽ gồm có thông tin về cách học sinh liên lạc với giáo
viên của em nếu em có thắc mắc hay cần được giúp để làm bài.
Thời Giờ của Tiết Học Trong Lớp: Tất cả các lớp học sẽ có một thời gian nhất định để học sinh tiếp xúc với
giáo viên vào thời gian đó. Đây là những giờ học sinh tiếp xúc với giáo viên để ôn lại những gì đã học và làm
bài tập, thảo luận với một nhóm nhỏ, và/hay tiếp xúc với bạn bè của em. Các giáo viên của học sinh sẽ điểm
danh trên mạng dùng “Zoom, Google Hangout, Schoolloop, Google doc, liên lạc qua điện thư, hay một cách
khác mà giáo viên của em chỉ định để các học sinh đều tham gia trong lớp. (Hãy xem Tờ Giấy Màu Xanh Lá
Cây mà học sinh có để biết khi nào lớp bắt đầu.) Tiết học này là khi các giáo viên sẽ cho bài làm và khi nào học
sinh phải nộp bài lên.
Giờ Học
9:00 – 10:30

11:00 – 12:00
12:00 – 1:00
1:15 – 2:45

Thứ Hai
Nhân Viên Họp /
PLC
Họp Chung Trong
Nhóm
IEP Phối Hợp
Giờ Văn Phòng
Phát Túi Ăn Trưa
Tiết 1

Thứ Ba
Tiết 2

Thứ Tư
Tiết 4

Trên Mạng
tại các trường học
Tiết 3
Tiết 5

Thứ Năm
Tiết 6

Thứ Sáu
Nhân Viên Họp / PLC
Họp Chung Trong Nhóm
IEP Phối Hợp

Tiết 7

Giờ Văn Phòng Trên Mạng
IEP Phối Hợp

Trong tiết học được chỉ định của học sinh, giáo viên của học sinh sẽ cho em biết là em sẽ cần dùng zoom,
google hangout, hay một cách khác để nghe giảng bài, xem những bức hình hay lấy thông tin. Mỗi tuần, học
sinh, bạn học của em học 1.5 tiếng cho mỗi tiết học và các giáo viên liên lạc qua điện thư, google classroom,
schoolloop, video, zoom meeting, canvas, hay bằng một cách khác. Trong thời gian này, giáo viên của em sẽ
cho bài tập em làm cho tuần đó cho tiết học đó. Mỗi giáo viên sẽ cho bài để em làm và các bài làm đó, không
được quá 2.5 tiếng khi em làm các bài làm đó không có tính tiết học mà em học trong tuần.
Đúng với Luật Giáo Dục đoạn 51512, việc dùng trái phép các thiết bị nghe hay ghi âm trong bất cứ lớp học nào,
gồm có các lớp học trên mạng mà chưa có sự đồng ý trước của giáo viên và hiệu trưởng của trường đều bị cấm.
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Tiết học 1.5 tiếng của học sinh có thể giống các mẫu dưới đây nhưng có thể cũng thay đổi từ tuần này sang tuần
khác. Giáo viên của học sinh sẽ thông báo cho học sinh các buổi học sẽ được sắp xếp.
Mẫu của Tiết Học
9:00 – 9:30 Xem lại các bài làm mà giáo viên cho làm và chuẩn bị, xem thời khóa biểu
9:30 – 10:00 Lớp học bằng cách dùng zoom, hay google hangout: Giáo viên cho học sinh một kết nối để em
vào em “học trong” lớp 30 phút.
10:00 – 10:30 Làm các bài tập trong lớp này, chuẩn bị các câu hỏi để hỏi trong giờ văn phòng, nối kết với các
học sinh khác trong tiết học này.

Mẫu của Tiết Học
1:15 – 1:45 Lớp học bằng cách dùng zoom, hay google hangout: Giáo viên cho học sinh một kết nối để em vào
em “học trong” lớp 30 phút.
1:45 – 2:00 Làm các bài tập, học trong nhóm với bạn trong lớp trên mạng cho tiết học này
2:00 – 2:45 Làm các bài tập trong lớp này, chuẩn bị các câu hỏi để hỏi trong giờ văn phòng, nối kết với các học
sinh khác trong tiết học này.

Mẫu của Tiết Học
9:00 – 9:30 Nộp các làm và các bài tập của tuần trước
9:30 – 10:00 Xem lại các bài làm mới/các bài tập đã được cho và các câu hỏi cho giáo viên được hỏi qua điện
thư, schoolloop hay google classroom
10:00 – 10:15 Xem phim trong bài học mà giáo viên đăng trên mạng, ôn lại bài về powerpoint hay google slides
10:15 – 10:30 Sắp xếp bài vở, nộp các bài làm, liên lạc với bạn học trong lớp

Mẫu của Tiết Học
1:15 – 2:45 Làm những bài chưa làm xong để có điểm tốt hơn, làm bài tập mới trong tuần được đăng trên
mạng, chuẩn bị và sẵn sàng làm bài cho tuần kế tiếp cho tiết học này.
Thời gian được chỉ định cho mỗi tiết học không có nghĩa là học sinh “học trong” lớp qua các cách trên mạng
cho hết khoảng thời gian đó. Thời gian được chỉ định cho mỗi tiết học đó là để học sinh biết quy củ trong ngày
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và trong tuần và để cho chúng tôi tránh mâu thuẫn giữa giáo viên với giáo viên. Mỗi giáo viên sẽ quyết định
cách dùng 1.5 tiếng cho mỗi tiết học.
Giờ Văn Phòng: Tất cả các giáo viên sẽ có ở trên mạng và sẵn sàng để học sinh hỏi các câu hỏi trong tiết Văn
Phòng. Các giáo viên sẽ ghi cách dùng Giờ Văn Phòng trong tờ Giấy Màu Xanh Lá Cây Học Trên Mạng như
là: Zoom, google hangout, schoolloop, canvas, google classroom, hay điện thư. Học sinh không cần học Giờ
Văn Phòng, nhưng chúng tôi khuyên học sinh dùng giờ này để được trợ giúp hay hỏi các câu hỏi mà học sinh có
thể có trong tuần.

Mức Tham Gia: Tham gia cho mỗi lớp học sẽ được quyết định dựa trên học sinh tham gia trong những cách
sau đây:
Đăng nhập vào tiết học theo như thời khóa biểu
Nộp bài làm / bài tập được đăng trên mạng do giáo viên cho mỗi tiết học
Trả lời các bài đăng trên mạng và / hay trả lời bằng điện thư cho mỗi tiết học trong thời gian được chỉ
định cho mỗi tiết học
Nếu học sinh bị bịnh và không thể tham dự trong lớp, phụ huynh / người giám hộ phải điện thư cho các giáo
viên của em biết.
Nếu học sinh không có hưởng ứng và không có tham gia gì hết, các giáo viên sẽ nộp một tờ đơn gọi là “cần theo
dõi học sinh này” sẽ được nhân viên nhà trường xử lý.
Điểm: Điểm được chấm về hiểu bài chứ không phải để trừng phạt. Trong những thời gian này, chúng tôi phải
uyển chuyển và khoan hồng đôi chút vì các yếu tố hiện tại nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi
phải nhìn về văn hóa, nỗi đau thương và chuyển hướng của chúng tôi là học trên mạng và đặc biệt, cũng như
chúng tôi làm sao chấm điểm và/hay kiểm tra học sinh của chúng tôi. Chúng tôi biết rằng cách học này không
thể thay thế như khi học ở trường nhưng mục tiêu của chúng tôi là giữ mức học tập để khỏi bị thụt lùi hay quên
những gì đã học.
Các Điểm Được Chấm Bằng Các Cách Sau Đây:
Nộp bài và làm các bài làm được đăng trên mạng
Các bài làm được chấm tùy theo khả năng làm bài của học sinh
Trong thời gian này, điểm của học sinh không có bị ảnh hưởng. Điểm sẽ không bị thấp hơn nếu chưa có
chấm điểm hay cho bài làm trước ngày 13 tháng 3.
Các cách nào được dùng để học được một cách suôn sẻ khi học trên mạng?
● Làm quen với thời khóa biểu Học Trên Mạng để học sinh biết lúc nào phải lên mạng để học cho mỗi
lớp của em. Rồi em tập một thói quen cho em là dành “thời gian để học như là học ở trường.” Nên nhớ,
đây không phải là thời gian được nghỉ học – em vẫn đang đi học, nhưng học trong một môi trường khác.
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Nghỉ giải lao để tinh thần không có căng thẳng, ăn nhẹ hay hít thở không khí trong lành: chúng tôi khuyên
là khi làm bài khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng thì nghỉ 15 phút. Có một thói quen sẽ giúp em tập trung và
dùng thời gian một cách có hiệu quả.
● Có một chỗ học cho em để em có thể dùng một máy điện tử như là một máy điện toán, mở sách giáo
khoa, và làm bài. Nếu có thể được, giảm bớt các thứ để khỏi bị phân tâm như máy truyền hình. Nơi em ngủ
có thể là nơi thoải mái để học bài, nó không phải là một nơi tốt nhất để tập trung để học.
● Dùng các cách thức thông dụng khi lên mạng. Học lớp trên mạng cũng giống như khi em đi học ở
trường như mặc quần áo chỉnh tề, phía sau, và tính tình của em khi em học trên mạng. Dùng những lời lẽ
nhã nhặn và thanh tao và giữ về đề tài và có liên quan đến môn học. Đúng với Luật Giáo Dục đoạn 51512,
việc dùng trái phép các thiết bị nghe hay ghi âm trong bất cứ lớp học nào, gồm có các lớp học trên mạng mà
chưa có sự đồng ý trước của giáo viên và hiệu trưởng của trường đều bị cấm.
● Giữ liên lạc với bạn học của em và với giáo viên. Ngoài giờ học trên mạng của em, điện thư và/hay
liên lạc với giáo viên của em trong Giờ Văn Phòng để vào và hỏi các câu hỏi. Giữ liên lạc với các bạn học
của em bằng cách học trong nhóm qua mạng và dùng zoom, google hangout, “facetime” để tiếp xúc.

Tôi phải làm gì nếu tôi cần được giúp đỡ?
● Liên lạc với giáo viên của em. Tất cả các giáo viên sẽ ở trên mạng trong Giờ Văn Phòng (hãy xem thời
khóa biểu ở phía trên) cho nên em có thể hỏi các câu hỏi và được giúp đỡ nhanh chóng qua schoolloop, điện
thư, canvas hay các cách thức khác.
● Liên lạc với người cố vấn của em. Các người cố vấn cũng sẽ ở trên mạng trong Giờ Văn Phòng, liên
lạc qua điện thư hay các cách thức khác.

Thông Tin cho Phụ Huynh
Làm cách nào tôi có thể hỗ trợ con tôi khi con tôi học trên mạng?
● Có một thời khóa biểu cho “thời gian để học như là học ở trường” chứ không phải là ở nhà. Chỗ
này là một nơi yên tĩnh mà học sinh có thể dùng sách giáo khoa và làm các bài viết văn của em hay dùng
một máy điện tử như là một máy điện toán. Nếu có thể được, giảm bớt các thứ để khỏi bị phân tâm như
máy truyền hình. Nghỉ giải lao để tinh thần không có căng thẳng, ăn nhẹ hay hít thở không khí trong lành:
chúng tôi khuyên là khi làm bài khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng thì nghỉ 15 phút. Làm thành một thói quen cho
con em của quý vị để giúp con quý vị tập trung và dùng thời gian một cách có hiệu quả.
● Nếu có thành viên khác ở trong nhà,Có một nơi dành cho “thời gian để học như là học ở trường” và
nơi đó ít bị chi phối và ít bị ngắt khoảng.
● Nên biết học sinh không có quen học ở trên mạng. Hỏi con của quý vị có khó khăn về gì hoặc không
hiểu các bài làm trên mạng. Khuyên con của quý vị liên lạc với các giáo viên và các người cố vấn nếu em
cần được giúp đỡ.
● Học ở trên mạng khác với khi học trong lớp học. Hỗ trợ con em của quý vị bằng cách có một thời khóa
biểu chung và uyển chuyển lúc nào và khi nào con của quý vị làm bài. Theo dõi mức căng thẳng của em,
tham dự vào lớp học, và khả năng làm bài tập của em. Đây không phải là thời gian để học bổ túc thêm.
Chương Trình Tiếp Tục Học trong thời gian Trường Đóng Cửa vì Bịnh Dịch COVID 19
25 tháng 3, 2020

Trang 5

● Nên nhớ trường học là về tiếp xúc cũng như học tập. Khuyên con của quý vị liên lạc với bạn bè của
em qua đường điện thoại hay qua mạng để các em giữ liên lạc với nhau.
Tôi phải làm gì nếu tôi cần được giúp đỡ trong việc hỗ trợ cho con của tôi?
● Đăng nhập tài khoản của quý vị trên mạng: Nếu quý vị phụ huynh chưa có tài khoản để vào
schoolloop, hãy vào trang mạng của trường học để được chỉ dẫn về cách mở tài khoản trong hệ thống. Nếu
quý vị đã có tài khoản rồi mà quên “username hay password” của quý vị thì dùng dịch vụ gọi là self-service
“Forgot username or password?” để nối kết trong trang “login”. Nếu quý vị cần thêm sự giúp đỡ, liên lạc
với “Chuyên Gia Liên Lạc Giữa Phụ Huynh và Cộng Đồng” (Parent and Community Involvement
Specialist) của trường học của con quý vị đang học.
● Học sinh bị bệnh / nghỉ học: Xin vui lòng thông báo với giáo viên của con quý vị nếu con của quý vị
bị bệnh và không thể tham dự bất cứ lớp nào.
● Theo dõi sự tiến bộ của con quý vị: Các giáo viên sẽ đăng các bài làm và các điểm trong hệ thống của
họ. Quý vị có thể vào đó để xem các bài làm đó và các điểm con của quý vị đang có hay quý vị có thể nói
chuyện với con của quý vị về các lớp học và các bài làm.
● Sức khỏe / tinh thần của học sinh: Liên lạc với Người Cố Vấn của con quý vị hay Quản Trị Viên để
nói nỗi lo âu của quý vị. Họ sẽ làm việc với quý vị để biết bước kế tiếp để hỗ trợ cho con quý vị.
● Thỉnh cầu để được giúp đỡ: Nếu quý vị cần được giúp đỡ, quý vị sẽ có thể điền tờ đơn trên mạng
được gọi là (“request for assistance” google form) và nhân viên nhà trường sẻ trả lời cho quý vị.
● Liên Lạc với Trường Học: Nếu quý vị cần được giúp đỡ, trường học của con quý vị đang học sẽ có
một danh sách có ghi những số để liên lạc.
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