Bản cập nhật cuối cùng cho năm học 2019-2020 cung
cấp lời nhắc về việc chấm điểm cuối năm, kế hoạch
cho năm tới và học hè, cũng như thông tin về các bữa
ăn mùa hè và cách đăng ký các bữa ăn miễn phí và
giảm giá.

Gwinnett County Public Schools
Cập nhật học tập kỹ thuật số 5

Cấp điểm

Như khi chúng ta kết thúc năm học và chuẩn bị cấp điểm cuối
khóa, GCPS muốn nhắc nhở phụ huynh về các bước thực hiện
để đảm bảo sự thành công của học sinh trong những ngày học
kỹ thuật số (DLD). Nếu cấp điểm của học sinh trong một lớp bị
giảm xuống dưới điểm mà em kiếm được trong trong kỳ học đầu
tiên, hoặc thấp hơn mức trung bình của học sinh trong lớp vào
ngày 12 tháng 3, giáo viên sẽ cân nhắc một số điều trước khi
hoàn thành cấp điểm. Những cân nhắc này bao gồm tác động
tiềm năng của sự thay đổi trong môi trường học tập từ người trực
tuyến; liệu học sinh có cơ hội thích hợp để học lại tài liệu hay
làm lại bài tập hay không; và nếu học sinh tận dụng các cơ hội
có sẵn để bù đắp công việc và thể hiện sự thông thạo chương
trình giảng dạy của AKS.

Kế hoạch cho năm học tới
Không ai biết chính xác việc đi học sẽ như thế nào trong mùa
thu -- nếu đó là phiên bản trực tiếp, kỹ thuật số hoặc một số
phiên bản pha trộn. Tại thời điểm này, GCPS đang lên kế hoạch
bắt đầu vào ngày 5 tháng 8. (Lịch cho năm học 2020-21, rất
giống với lịch năm nay, có sẵn trên trang web của GCPS.) Các
nhà lãnh đạo hệ thống trường học sẽ tiếp tục làm theo hướng dẫn
từ các chuyên gia y tế về giáo dục và bảo vệ học sinh và nhân
viên một cách an toàn trong năm học 2020 - 21.

Trường hè
•

•

GCPS sẽ không cung cấp các lựa chọn học hè trực tiếp
trong tháng Sáu. Học sinh trung học có thể tham gia
các lớp học hè trực tuyến thông qua Cơ sở trực tuyến
Gwinnett, các chương trình của trường cộng đồng và
các khóa học phục hồi tín dụng.
Nếu điều kiện cho phép, khu học chánh sẽ tổ chức một
buổi hè cho trường tiểu học và trung học cơ sở cho học
sinh được xác định ngày 6 – 21 tháng 7.

Tình hình COVID-19 vẫn còn lỏng. Do đó, GCPS
sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thiện các kế hoạch cho mùa
hè và mùa thu. Cảm ơn bạn đã hiểu và kiên nhẫn
với những điều hướng trong thời điểm không chắc
chắn này. Huyện sẽ tiếp tục sử dụng Messenger
của trường để chia sẻ thông tin với gia đình và
nhân viên như các quyết định được đưa ra. Xin
bạn gìn giữ an toàn và tốt, và nên theo dõi để biết
thêm thông tin. Chúc bạn một mùa hè tuyệt vời!

Dinh dưỡng học đường
Các bữa ăn trong cuối tháng Năm và tháng Sáu: Một sự

hợp tác giữa các khu học chánh và Chính phủ Quận Gwinnett sẽ
hỗ trợ bữa ăn cho các gia đình có nhu cầu trong mùa hè. GCPS
đã kết thúc chương trình bữa ăn của mình vào Thứ Sáu, ngày 15
tháng 5. Trong DLD, GCPS đã cung cấp gần 2,6 triệu bữa ăn tại
67 địa điểm trường học và trên các tuyến xe buýt trong các cụm
được xác định. Bắt đầu từ thứ Hai, 18 tháng 5, Quận Gwinnett
sẽ cung cấp bữa ăn qua Chương trình bữa ăn mùa hè. Phụ
huynh có thể chọn bữa ăn bổ dưỡng cho con tại 18 địa điểm
công viên quanh quận. Các bữa ăn cũng sẽ có sẵn cho người lớn
bị khuyết tật. Chương trình thực phẩm Mùa hè liền mạch của
khu học chánh, nơi sẽ cung cấp các bữa ăn để nhận tại 25 địa
điểm của trường, sẽ mở rộng các lựa chọn bữa ăn cho các gia
đình từ ngày 8 – 26, tháng 6.

Đăng ký các bữa ăn miễn phí và giảm giá: Các gia đình có
thể đăng ký các bữa ăn miễn phí và giảm giá nếu thu nhập hộ gia
đình của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch hiện nay. Bằng cách đăng
ký ngày hôm nay, các gia đình có thể đảm bảo con cái họ bắt
đầu năm học tới với những lợi ích này. Ngoài ra, tính đủ điều
kiện này có thể được sử dụng để truy cập các loại hỗ trợ hoặc
dịch vụ công cộng khác có thể có trong đại dịch này, chẳng hạn
như các dịch vụ internet chi phí thấp. Điền vào Đơn đăng ký
trực tuyến miễn phí và giảm giá. Các ứng dụng thường được xử
lý trong vòng ba ngày. Có thể gửi câu hỏi về các bữa ăn miễn
phí và giảm giá, đủ điều kiện và đơn đăng ký đến
SNP.FR@gcpsk12.org.

GCPS công nhận tất cả học sinh tốt nghiệp
Sau 13 năm làm việc chăm chỉ, hơn 12.700 sinh viên tốt nghiệp
Gwinnett tiềm năng đang chuẩn bị cho các chương tiếp theo của
cuộc sống của họ. Do ảnh hưởng của đại dịch, năm nay, các học
sinh lớp 12 phải chịu đựng một kết thúc khó khăn và bất thường
đối với sự nghiệp ở trường trung học, khiến thành tích của họ trở
nên ấn tượng và đáng được tôn vinh hơn. Dò vào truyền hình
GCPS hoặc lên mạng để xem tốt nghiệp trung học ảo của chúng
tôi. Lịch trình trực tiếp cho mỗi trường có sẵn trực
tuyến.
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