Vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, Trường Công lập Hạt Gwinnett
(GCPS) đã chia sẻ một số chủ đề mà khu học chánh đã quyết
định liên quan đến trường học. Bản cập nhật tuần này cung cấp
thêm chi tiết trong các chủ đề đó. Vì đại dịch COVID-19 vẫn
còn là một tình huống lỏng lẻo, các quyết định bổ sung có thể
được đưa ra hoặc các kế hoạch được hoàn thành từ nay đến ngày
cuối cùng của học tập kỹ thuật số vào ngày 20 tháng 5.
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Bốn ngày cho những bài tập mới; Thứ Sáu linh hoạt
dành để ôn bài
Bắt đầu từ ngày 17 tháng Tư, GCPS sẽ tuân theo lịch trình linh
hoạt vào các ngày thứ Sáu sẽ tiếp tục đến ngày 8 tháng Năm.
Các ngày thứ Sáu linh hoạt này sẽ là một ngày học nhẹ hơn,
nhưng sẽ được tính vào toàn bộ lịch học 180 ngày. Giáo viên sẽ
có sẵn để làm việc với các học sinh. Tuy nhiên, họ sẽ không cho
học sinh bất kỳ bài tập mới nào trong những ngày này. Vào các
ngày thứ Sáu linh hoạt, giáo viên sẽ có thời gian làm việc riêng
với học sinh, tạo cơ hội cho học sinh làm bài tập hoặc làm lại bài
tập trước và xem lại tài liệu được dạy.

Chấm điểm
Tuần trước, GCPS đã chia sẻ rằng các giáo viên sẽ tiếp tục giảng
dạy chương trình AKS và chấm điểm học sinh trong Ngày học
tập kỹ thuật số (DLD). Việc giảng dạy, đánh giá và chấm điểm
liên tục giúp giáo viên cung cấp phản hồi và xác định các lĩnh
vực mà học sinh đang thành công cũng như các lĩnh vực mà
chúng có thể cần trợ giúp thêm. Biết làm thế nào học sinh đang
làm ngày hôm nay là điều cần thiết để đảm bảo họ học những gì
cần thiết để chuẩn bị cho năm học tới.
Học tập của học sinh trong DLD rất quan trọng. GCPS đang
thực hiện các bước để đảm bảo sự thành công của học sinh trong
DLD. Nếu bất cứ lúc nào trong thời gian còn lại của năm học
này, một học sinh học thấp hơn lớp mà em kiếm được trong học
kỳ đầu tiên, hoặc thấp hơn mức trung bình của học sinh trong
lớp vào ngày 12 tháng 3, giáo viên sẽ xem xét trước khi hoàn
thành điểm của học sinh. Những cân nhắc này bao gồm tác động
tiềm năng của sự thay đổi trong môi trường học tập từ người trực
tiếp sang 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
của AKS.

Trường hè
Vì có thể không an toàn khi tổ chức học hè trực tiếp cho học
sinh trung học, nên GCPS sẽ cung cấp hai kỳ học mùa hè, các
buổi học thông qua Cơ sở trực tuyến Gwinnett (GOC). Phần 1 sẽ
diễn ra 01-ngày 23 tháng 6 và phiên 2 sẽ được tổ chức ngày 15
Tháng 6-July 7. Thông tin về các khóa học và cách đăng ký có
sẵn trên trang web GOC. Ngoài ra, học sinh trung học có thể học
Sức khỏe và PE thông qua các chương trình của Trường Cộng
đồng liên kết với các trường trung học GCPS. Học sinh cũng có
thể tham gia các khóa học Phục hồi tín dụng với sự hỗ trợ của
giáo viên trực tuyến. Các trường học mùa hè không yêu cầu tiếp
xúc trực tiếp.

Học sinh cuối cấp
Các kế hoạch đang tiến tới để tổ chức tốt nghiệp ảo vào tháng
Năm, tiếp theo là các nghi lễ truyền thống vào giữa tháng Bảy
nếu điều kiện cho phép. học sinh lớp 12 đã nhận được thông tin
trong tuần này từ các trường về những gì họ cần phải làm gì để
được đưa vào tốt nghiệp ảo của nhà trường. Học sinh nên tuân
theo các hướng dẫn được cung cấp để nhận mũ và áo choàng vì
những hướng dẫn này đã được phát triển để hạn chế tiếp xúc vật
lý và để duy trì sự xa cách xã hội. Học sinh cũng đã nhận được
cách hướng dẫn gửi ảnh kỹ thuật số trong mũ và áo choàng, và
để khẳng định đúng chính tả của tên của họ. Chi tiết về lễ tốt
nghiệp ảo và các nghi lễ trực tiếp trong tháng 7 sẽ được chia sẻ
khi có quyết định bổ sung.

Tutor.com
GCPS khuyến khích học sinh tận dụng Tutor.com. Có ba cách dễ
dàng để truy cập tài nguyên này bằng trang web Thư viện công
cộng quận Gwinnett (GCPL).
1. Học sinh có thể sử dụng số thẻ thư viện GCPL của mình để
đăng nhập vào Tutor.com, HOẶC
2. Các học sinh đã tham gia vào thư viện Chương trình Branch
Out có thể sử dụng ID học sinh của họ làm Mã vạch / Tên
người dùng và ngày sinh của họ (MMDĐ) làm Mật khẩu.
(Ví dụ: Nếu ngày sinh là 14 tháng 2, Mật khẩu của bạn là
0214.) HOẶC
3.

Học sinh không có tài khoản với thư viện có thể bấm vào
đây để yêu cầu trực tuyến. Học sinh sẽ nhận được email xác
nhận với các hướng dẫn trong vòng 48 giờ

Thông tin bổ sung về phản hồi của GCPS COVID-19 đã
được chia sẻ tại Phiên họp làm việc của Hội đồng trường học
ngày 16 tháng 4 năm 2020. Bạn có thể xem bản ghi của Phiên
làm việc tại http://www.gcpsk12.org/vbm.
GCPS sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về những chủ
đề này và các chủ đề khác. Kiểm tra trang web của trường
hoặc khu học để biết thêm thông tin.
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