Chương Trình Này Như Thế Nào?

ESUHSD Chương
Trình Tự Học
Thông tin cho Phụ
Huynh/Người Giám Hộ
Tóm Lược Thông Tin:

Cho năm học 2021-22 Chương Trình Tự Học là một
lựa chọn khác cho việc học tập, dành cho các em
học sinh học từ Lớp 9 đến Lớp 12 trên toàn học khu
mà sức khỏe kém không thể đến trường học trực
tiếp được hoặc hội đủ điều kiện được kiểm chứng
bởi nhân viên học khu.
Đi học đều đặn được dựa trên bài làm của học sinh theo
như cam kết được ký kết trước chứ không phải “thời gian
ngồi học.”
Điểm danh hằng ngày được dựa trên các bài làm xong.

Học Như Thế Nào?

● Chương Trình Tự Học là một chương trình
tự nguyện.
● Cho năm học 2021-22, Chương Trình Tự
Học là một cách để lựa chọn cho bất cứ học
sinh nào có sức khỏe kém mà không thể đến
trường để học trực tiếp.
● Mỗi tuần, học sinh học một tiếng với giáo
viên được chỉ định.
● Những tín chỉ có được bằng cách học theo
như hợp đồng của môn học và/hay học
những môn học trên mạng.
Muốn biết thêm chi tiết về chương trình của chúng
tôi, xin vui lòng liên lạc:
Jennifer Ceja cejaj@esuhsd.org
Jenner Perez perezj@esuhsd.org
Liên Lạc Số 408-347-5211

Học sinh được cho sẵn một hợp đồng cho môn học
và/hay hợp đồng cho môn học trên mạng dựa trên
môn cần học để được lãnh bằng tốt nghiệp trung
học. Học sinh được làm bài ở nhà và trong giờ học
với giáo viên. Học sinh (học trên mạng, học trực
tiếp, hoặc học qua đường điện thoại) với một
giáo viên được chỉ định trong Chương Trình Tự
Học được học một tiếng mỗi tuần để làm xong bài
và nhận được những lời chỉ dẫn. Hợp đồng của
môn học và hợp đồng của môn học trên mạng được
giáo viên của học sinh kiểm soát và chấm điểm dựa
trên các bài học sinh làm xong và sự thấu hiểu về
môn học được ghi trong hợp đồng. Tất cả các môn
học chính là đúng với UC/CSU A-G. Những môn
học được ghi trong ISP (Chương Trình Tự Học), xin
hãy xem tất cả các môn học trong ISP Course
Catalog của chúng tôi.

Làm thế nào để học sinh của tôi xin
học trong Chương Trình Tự Học?
Xin học trong Chương Trình Tự Học, xin nhấn vào tờ
đơn lưu trên máy điện toán hoặc quý vị có thể xin một tờ
đơn bằng giấy ở văn phòng điểm danh ở trường. Khi
nhận được đơn chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị để quý vị
tự động làm buổi hẹn với người cố vấn của con quý vị
đang học tại trường đó để làm buổi hẹn.

Việc học sinh tham gia vào chương trình học độc lập sẽ là tự nguyện. Học sinh tham gia vào chương trình học độc
lập sẽ có quyền, vào bất kỳ lúc nào, vào hoặc trở lại phương thức giảng dạy trực tiếp thông thường trong lớp học.
(Mã luật giáo dục 5147; 5 CCR 11700)

