Đại dịch COVID-19 và kết quả là nhiệm vụ chấm dứt mọi chỉ
dẫn trực diện tại Trường Công lập Hạt Gwinnett đã ảnh hưởng
sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của học sinh, gia đình và nhân
viên của chúng tôi. Trong những thời điểm không chắc chắn này,
chúng tôi biết rằng bạn có nhiều câu hỏi về kế hoạch cho phần
còn lại của năm học. Chúng tôi tiếp tục giải quyết một số vấn đề,
nhưng các quyết định đã được đưa ra liên quan đến một số chủ
đề liên quan đến trường học. Chúng tôi muốn chia sẻ thông tin
trong ấn phẩm này. Nhiều thông tin sẽ được gửi khi các quyết
định khác được đưa ra và kế hoạch được hoàn thành.

Gwinnett County Public Schools
Cập nhật học tập kỹ thuật số

Học kỹ thuật số và ngày cuối cùng của dạy và học
GCPS sẽ tiếp tục Ngày học kỹ thuật số đến hết ngày 20 tháng 5,
ngày cuối cùng của trường. Học sinh và nhân viên không ở trong
môi trường học đường truyền thống, nhưng việc dạy và học vẫn
đang tiếp tục mỗi ngày đến trường thông qua nội dung số phù
hợp với chương trình giảng dạy AKS của Gwinnett, và các tiêu
chuẩn Georgia.

Chuyển sang một tuần bốn ngày cho bài tập mới
Giống như học sinh cần nghỉ trong ngày học bình thường, họ
cũng cần nghỉ khi học kỹ thuật số. Bắt đầu từ tuần 13 tháng Tư,
GCPS sẽ thực hiện một lịch trình linh hoạt vào mỗi thứ Sáu đến
ngày 8 tháng Năm. Học sinh sẽ không nhận được bài tập mới.
Thay vào đó, ngày có thể được sử dụng để xem xét tài liệu được
dạy, làm việc hoặc làm lại bài tập hoặc tham gia vào các hoạt
động của học sinh (như câu lạc bộ sách, dịch vụ sáng tạo, dịch
vụ ngoại khóa, v.v.) và các hoạt động gia đình.

Trợ giúp cho những học sinh đang gặp khó khăn
Mặc dù các phương pháp có thể khác nhau, với nhân viên và học
sinh trong các lớp học kỹ thuật số thay vì xây dựng trường học,
giáo viên tiếp tục cung cấp các biện pháp can thiệp và hỗ trợ bổ
sung cho các học sinh đang gặp khó khăn. Điều quan trọng hơn
bao giờ hết là phụ huynh giúp học sinh kết nối với giáo viên để
tận dụng sự giúp đỡ của họ.
Ngoài ra, sự hợp tác với Thư viện Công cộng Hạt Gwinnett cung
cấp cho học sinh quyền truy cập vào dạy kèm trực tuyến hàng
ngày từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối. Sử dụng Tutor.com, sinh viên
cũng có thể nhận được hỗ trợ thả xuống của “drop-off support”
24-7 bằng cách tải lên một tài liệu cho phản hồi của gia sư sẽ
được xem xét và trả lại sau đó. Thông tin có sẵn trên trang web
của GCPS hoặc tại gwinnettpl.org.
Học sinh cũng có thể trải qua những biến động cảm xúc hoặc
những thách thức xã hội trong thời gian cố gắng này. Nhân viên
tư vấn của GCPS tiếp tục làm việc với các học sinh có nhu cầu.
Nếu phụ huynh có mối quan tâm về con của họ, họ có thể liên hệ
với giáo viên hoặc trường học để yêu cầu hỗ trợ.

Đánh giá
Đánh giá là một yếu tố quan trọng của việc dạy và học cũng bị
ảnh hưởng bởi COVID-19. Các giáo viên của Gwinnett đánh giá
cách học sinh thực hiện thông qua các bài tập và câu hỏi hàng
ngày, cũng như các bài kiểm tra đo lường sự tăng trưởng và học
tập của học sinh trong năm hoặc học kỳ. Dưới đây, một tổng
quan đánh giá để trả lời một số câu hỏi mà bạn có thể có.

Bài Thi Gateway của trường trung học: GCPS sẽ

cung cấp miễn trừ một năm cho học sinh đã đáp ứng tất cả các
yêu cầu tốt nghiệp ngoại trừ việc vượt qua Bài Thi Gateway của
trường trung học. Những học sinh này sẽ nhận được bằng tốt
nghiệp mà không phải vượt qua bài kiểm tra Gateway.

Kỳ thi tú tài quốc tế (International Baccalaureate (IB):
Kỳ thi IB sẽ không được thực hiện. Văn bằng IB sẽ được trao
dựa trên các khóa học của học sinh. Khi có thêm thông tin, hai
trường trung học IB của chúng tôi (Shiloh và Norcross) sẽ chia
sẻ thông tin đó với học sinh của họ.
Bài kiểm tra xếp lớp nâng cao (Advanced Placement
(AP) Hội đồng đại học đã thông báo rằng bài kiểm tra AP sẽ

diễn ra trực tuyến. Học sinh sẽ có một bài kiểm tra 45 phút trực
tuyến tại nhà cho mỗi kỳ thi khóa AP mà họ đã đăng ký. Các câu
hỏi thi sẽ được thiết kế và quản lý theo cách bảo vệ tính toàn vẹn
của bài kiểm tra, kết hợp một loạt các công cụ bảo mật kỹ thuật
số.
SAT: Hiện tại, kỳ thi SAT tiếp theo dự kiến vào cuối tuần đầu
tiên vào tháng Sáu. Hội đồng đại học tiếp tục đánh giá liệu nó có
thể giữ quyền quản lý đó một cách an toàn hay không. Một quyết
định chắc chắn từ Hội đồng đại học sẽ được chia sẻ với các gia
đình ngay khi có thể thực hiện được.
ACT: Khi ACT hoãn ngày thi vào ngày 4 tháng 4, các học sinh
đăng ký đã nhận được email từ ACT hướng dẫn đổi lịch ngày thi
ACT trong tương lai miễn phí. Ngày thi tiếp theo là ngày 13
tháng 6 và ngày 18 tháng 7.
Xem tiếp trang sau...
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Georgia Milestones/ bài kiểm tra khóa học: Tất cả các bài
kiểm tra mùa xuân theo yêu cầu của tiểu bang, bao gồm GKIDS,
Đánh giá thay thế cho Georgia, Georgia Milestones và Các bài
kiểm tra cuối cấp— đều bị hủy bỏ.
Bài kiểm tra cuối kỳ: Kỳ thi cuối cùng dành cho học sinh trung
học cấp 2 và trung học cấp 3 sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 11
tháng Năm. Những bài kiểm tra trực tuyến này sẽ được phát
triển bởi mỗi giáo viên và các nhóm khóa học của trường. Tất cả
học sinh trong một khóa học tại một trường cụ thể sẽ tham gia
kỳ thi chính thức tương tự.

Chấm điểm
Giáo viên tiếp tục dạy AKS, theo lịch chương trình giảng dạy
của quận, để ngăn ngừa lỗ hổng trong học tập. Giáo viên tiếp tục
chấm điểm bài tập của DLD. Nhiều học sinh không có cơ hội
thực hiện các đánh giá tạm thời của học khu. Đối với những
người đã làm, những điểm số đó sẽ được tính và sẽ tăng điểm
trong lớp. kỳ thi cuối cùng cũng sẽ góp phần hướng tới lớp của
học sinh.
Điểm Danh
Giáo viên không kiểm tra điểm danh mỗi ngày; tuy nhiên, họ
đang theo dõi những sinh viên nào đang tham gia học tập kỹ
thuật số và đang tiếp cận những học sinh không hoàn thành bài
tập. Tất cả các ưu đãi tham dự của học sinh và nhân viên cho
năm học này đã bị đình chỉ vào ngày 10 tháng 3.
Khuyến mãi
GCPS muốn chắc chắn rằng việc chuyển sang học kỹ thuật số
không có tác động tiêu cực đến học sinh. Do đó, chúng tôi sẽ sử
dụng các tiêu chí khuyến mãi sau:
Lớp K-8: GCPS sẽ thúc đẩy dựa trên sự hiểu biết và nắm vững
chương trình giảng dạy của AKS cho cấp lớp của mình. Nếu một
học sinh được đề nghị lặp lại một lớp, trường hoặc giáo viên sẽ
thảo luận với gia đình học sinh.
Lớp 9-12: Các điểm trong lớp học rất quan trọng việc xác định
sự hiểu và nắm vững chương trình giảng dạy. Giáo viên trung
học sẽ tiếp tục làm bài tập và bài kiểm tra, và học sinh phải vượt
qua các khóa học của mình để kiếm các đơn vị Carnegie để đáp
ứng yêu cầu tốt nghiệp của Georgia.
Trường hè
Nếu tình hình COVID hiện tại được giải quyết kịp thời và an
toàn khi tổ chức học hè, thì GCPS sẽ cung cấp chủ yếu cho học
sinh có sự tham gia thấp vào DLD và giáo viên của chúng đề
nghị trợ giúp thêm dựa trên hiểu biết hạn chế và nắm vững
chương trình giảng dạy.

Truy cập và thiết bị
Trong hai tuần đầu tiên của DLD tại Gwinnett, 97% học sinh
GCPS đã tham gia học tập trực tuyến. Tuy nhiên, một số gia
đình không có quyền truy cập đáng tin cậy vào các thiết bị (máy
tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, v.v.) hoặc internet
tốc độ cao. Trước nghỉ xuân, các trường đã cung cấp các bài tập
in cho các học sinh này để hoàn thành. Sau nghỉ xuân, các
trường bắt đầu cho các học sinh mượn máy tính, những người
tham gia học tập kỹ thuật số thấp vì không có quyền truy cập
vào một thiết bị có thể sử dụng được. Chương trình thanh toán
được thiết kế để hỗ trợ các gia đình được xác định là có nhu cầu
đầu tiên. Nếu một gia đình có nhu cầu hỗ trợ này, nên liên hệ với
trường dạy của con họ.

Cung cấp và phân phối các bữa ăn
GCPS đã cung cấp bữa ăn cho học sinh kể từ khi bắt đầu học kỹ
thuật số. Khả năng của chúng tôi để duy trì dịch vụ này là điều
chúng tôi phải liên tục đánh giá. Cân nhắc bao gồm an toàn của
nhân viên, sự sẵn có của nhân viên và vật tư, vv Hiện tại khu học
chánh đang cung cấp cả bữa sáng và bữa trưa, miễn phí cho cá
nhân thông qua Chương trình Dinh dưỡng Trường học liên bang.
Một danh sách các trường và cụm nơi các bữa ăn được cung cấp
để nhận và giao hàng có sẵn trên trang web của GCPS.End-ofYear Activities

Vũ hội -- Các trường trung học không được tổ chức vũ hội

trước ngày 13 tháng 3 sẽ không thể được tổ chức vì tất cả các
hoạt động của trường bị hủy bỏ trong năm. Thông tin về các
khoản hoàn trả hoặc tín dụng có thể được thông báo cho các gia
đình bởi trường học địa phương.

Tốt nghiệp lớp học -- Đối với lớp 2020, các buổi lễ tốt nghiệp
theo lịch trình không thể được tổ chức theo cách truyền thống.
Tuy nhiên, khu học chánh đang lên kế hoạch tổ chức tốt nghiệp
hầu như vào tháng Năm, sau đó là các nghi lễ truyền thống vào
tháng Bảy nếu điều kiện cho phép. Khi có thông tin chi tiết,
trường học địa phương sẽ chia sẻ với bạn.
Bảng điểm -- Học sinh nên yêu cầu bảng điểm thông qua

gafutures.org, nơi sẽ xử lý yêu cầu và gửi tài liệu tới các trường
đại học thông qua điện tử. Mọi câu hỏi nên được gửi trực tiếp
đến trường của học sinh.
Lấy các vật phẩm thuộc hoặc trả lại vật phẩm cho trường -Trường học đang làm việc để cập nhật các quy trình cuối năm và
sẽ liên lạc với các gia đình khi học sinh sẽ được phép truy cập
vào trường để lấy đồ cá nhân hoặc trả sách hoặc các vật phẩm
khác cho trường.
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