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Lịch học của Gwinnett County Public Schools (GCPS) 2018-19 bao gồm ba ngày học thêm để 

giải quyết các ngày học bị bỏ qua vì thời tiết khắc nghiệt. Ngoài những ngày này, GCPS cũng có 

thể chọn bù lại số ngày do thời tiết xấu sử dụng Ngày học kỹ thuật số (Digital Learning Days). 

Nếu một quyết định được thực hiện để đóng cửa trường học, học sinh, phụ huynh và nhân 

viên sẽ được thông báo qua SchoolMessenger nếu ngày đó là Ngày Học Tập Kỹ Thuật Số. 

Ngày học kỹ thuật số hoạt động như thế nào cho học sinh?   

 Vào ngày mà trường đã bị hủy, giáo viên sẽ đăng bài tập trên các trang eCLASS C & I khóa học của họ. 

Các   bài tập ở trường trung học cấp 3 sẽ được gửi vào lúc 8 giờ sáng. Các bài tập ở trường tiểu học sẽ 

được đăng lên lúc 9 giờ sáng. Các bài tập ở trường trung học cấp 2 sẽ được gửi lên lúc 10 giờ sáng. 

 Học sinh sẽ sử dụng cổng thông tin của My eCLASS để đăng nhập vào các trang C&I  để truy cập vào bài 

tập, nguồn lực, và các vật liệu khác.  Nếu mất điện, học sinh có thể truy cập vào trang khóa học của 

giáo viên khi điện trở lại. Nếu học sinh không có máy tính hoặc thiết bị (máy tính bảng, điện thoại 

thông minh, v.v ...), học sinh có thể nhận được bài tập khi trường học mở lại. 

 Học sinh phải nộp cho giáo viên các bài tập của mình (kỹ thuật số hoặc trực tiếp), sử dụng quy trình của 

một trường học dành cho chuyển trong công việc sau khi vắng mặt.  Ví dụ: nếu trường học cho phép 

học sinh nộp cho giáo viên các bài tập hai ngày sau ngày bỏ lỡ thì các bài tập về Thời lượng Học tập Kỹ 

thuật số (Digital Learning Days) sẽ đến hạn hai ngày sau khi các lớp học tiếp tục. 

Trong năm học, giáo viên sẽ chia sẻ thông tin bổ sung với học sinh về Học tập Kỹ thuật số, bao 

gồm cách họ sẽ hỗ trợ học sinh học trong những ngày nầy. (Ví dụ, một số giáo viên có thể 

thành lập một hội đồng thảo luận trong khi những người khác có thể sử dụng các công cụ hội 

nghị trực tuyến hoặc có sẵn qua điện thoại.) 

Phụ huynh và học sinh cần biết thêm về cách truy cập eCLASS C&I có thể đến trang web của 
huyện cho tài nguyên hữu ích và thông tin. 


