Bản cập nhật tuần này cung cấp thêm thông tin chi tiết
về kế hoạch cho cuối năm học, lịch tốt nghiệp và kế
hoạch ban đầu cho mùa thu. 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.

Gwinnett County Public Schools
Cập nhật học tập kỹ thuật số 4

Các hoạt động cuối năm: Học sinh trả lại sách, máy tính, v.v. và nhặt đồ
đạc và kỷ yếu Vào thời điểm này, các trường đang phát triển kế hoạch cho
phép học sinh quay trở lại tòa nhà của trường để thu thập các vật dụng cá
nhân và trả lại các vật phẩm thuộc sở hữu của trường. Điều này sẽ diễn ra
trong các tuần 18 tháng 5 và 25 tháng 5. Các kế hoạch này sẽ được xem xét
khoảng cách vật lý và sẽ giới hạn số lượng người trong tòa nhà cùng một lúc. và học sinh cấp hai sẽ diễn ra vào ngày 3 đến 21, tháng 8. Một buổi
Mỗi trường sẽ truyền đạt quá trình của mình trực tiếp đến phụ huynh.
học trung học trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 3 đến 25, tháng 8.
Các kế hoạch này phụ thuộc vào tình hình COVID lỏng.

Kế hoạch cho năm học tới

Khi GCPS lập kế hoạch cho cuối năm học rất bất thường này, các
nhà lãnh đạo quận đang trông chờ vào mùa thu. Những lo ngại đang
diễn ra về COVID-19 và suy đoán về tác động của nó đối với việc
mở lại các trường học có thể ảnh hưởng đến việc bắt đầu năm học
2020 2121. Không có quyết định được đưa ra khi nào trường học
sẽ bắt đầu vào mùa thu, nhưng các lựa chọn có thể bao gồm:
 Thực hiện theo lịch hiện tại cho năm học 2020-21, rất giống
với lịch năm nay. (Lịch này được xuất bản trên trang web của
GCPS.) Trường sẽ bắt đầu vào Thứ Tư, 5 tháng 8 và kết
thúc vào Thứ Tư, ngày 26 tháng Năm.
 Bắt đầu năm học vào ngày 5 tháng 8 với việc học kỹ thuật
số, cung cấp các cơ hội trong trường nhỏ cho học sinh và
mẫu giáo để giới thiệu nền tảng học tập kỹ thuật số của
chúng tôi và cung cấp hỗ trợ trong lớp cho học sinh lớp 1.
 Thực hiện theo lịch thay thế cho năm 2020 - 21, kêu gọi
trường bắt đầu sau Ngày Lao động và kết thúc vào giữa
tháng Sáu. Lịch này sẽ bao gồm một kỳ nghỉ lễ Tạ ơn kéo dài
một tuần, một kỳ nghỉ đông 10 ngày và một kỳ nghỉ xuân
kéo dài một tuần.

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 xuất hiện, GCPS sẽ có thể bắt đầu năm như dự
định vào thứ Tư, ngày 5 tháng 8, một phiên mùa hè
trực tiếp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở
được xác định sẽ được tổ chức từ ngày 06 đến ngày
21 tháng 7.
Nếu tình huống COVID-19 trì hoãn bắt đầu đi học cho
đến tháng Chín, một buổi hè trực tiếp dành cho tiểu
học

Bảng điểm
Khi thẻ báo cáo điểm trung học được phát hành vào cuối tháng 5, học
sinh và gia đình sẽ nhận thấy một sự thay đổi. Điểm cho mỗi khóa học
sẽ được trình bày ở cả định dạng không trọng số và trọng số. Ngoài ra,
điểm trung bình (GPA) sẽ được báo cáo theo thang điểm 4 không trọng
số và theo thang điểm 5 có trọng số mới.
Ở Gwinnett, những học sinh học nâng cao (AP), tú tài quốc tế (IB),
và các khóa học toán và khoa học cấp cao có được thêm 10 điểm vào
điểm số, “trọng số” của lớp cuối cùng của họ để giải thích cho nội
dung và khóa học khắt khe hơn . Ví dụ: một học sinh kiếm được 94
điểm trong Địa lý AP nhận được 104 điểm trong thẻ báo cáo sau khi
thêm 10 điểm. Trước đây, điểm có trọng số này (bao gồm 10 điểm)
đã được đưa vào để tính thứ hạng lớp học sinh nhưng không phải
điểm trung bình. Trong GPA không có trọng số, điểm số đó chiếm 4
điểm chất lượng đối với GPA của học sinh. Với việc bao gồm GPA
có trọng số, điểm 104 đó sẽ được tính là 5 điểm chất lượng.
GCPS sẽ tiếp tục sử dụng các lớp trọng để xác định thứ hạng trong
lớp và thủ khoa và á khoa danh dự.

Tốt nghiệp
Trên trang thứ hai của bản cập nhật này, hãy tìm lịch trình cho mỗi kỳ
tốt nghiệp ảo của trường trung học sẽ được tổ chức vào tháng 5, cũng
như ngày và thời gian dự kiến để tốt nghiệp trực tiếp, sẽ được tổ chức
vào ngày 13- 19 tháng 7 nếu có điều kiện.
Trong những ngày học kỹ thuật số, nếu bạn có mối quan tâm ngay lập tức
về con bạn, xin vui lòng liên hệ với trường học địa phương của bạn.
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 chánh để biết
thêm thông tin.

www.gcpsk12.org
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2020 Gwinnett County Public
Schools Lịch tốt nghiệp tháng 7

2020 Gwinnett County Public Schools
Lịch tốt nghiệp ảo
Mỗi tốt nghiệp ảo trung học cấp ba sẽ phát sóng trên GCPSTV
Và livestreamed trên trang web của GCPS (www.gcpsk12.org).
Phoenix
Paul Duke STEM
McClure Health Science

Thứ tư,20 tháng 5
Thứ tư,20 tháng 5
Thứ tư, 20 tháng 5

4:30 giờ chiều
6:30 chiều
8:30 chiều

Duluth
Central Gwinnett
Brookwood
Discovery
Mill Creek
Parkview
GSMST

Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5
Thứ năm, 21 tháng5

8:30 giờ sáng
10:30 sáng.
12:30 chiều
2:30 chiều
4:30 chiều
6:30 chiều
8:30 chiều.

Dacula
Archer
Shiloh
Mountain View
Berkmar
Norcross
Gwinnett Online Campus

Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5
Thứ sáu, 22 tháng5

8:30 giờ sáng.
10:30 sáng
12:30 chiều
2:30 chiều
4:30 chiều
6:30 chiều
8:30 chiều.

Meadowcreek
Grayson
South Gwinnett
North Gwinnett
Peachtree Ridge
Collins Hill
Lanier

Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5
Thứ bảy, 23 tháng5

8:30 giờ sáng
10:30 sáng
12:30 chiều
2:30 chiều
4:30 chiều.
6:30 chiều.
8:30 chiều
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Nếu điều kiện cho phép, GCPS đã lên kế hoạch cho các buổi lễ tốt nghiệp trực tiếp.
Ngoại trừ Cơ sở trực tuyến Gwinnett, tất cả các nghi lễ này sẽ được tổ chức tại Trung tâm
Năng lượng vô hạn (IE). Lễ tốt nghiệp trực tiếp sẽ chỉ diễn ra nếu hướng dẫn và quy định
hiện hành cho phép.
Thông tin bổ sung xác nhận các nghi lễ, cung cấp thông tin cho học sinh tốt nghiệp và
hướng dẫn / yêu cầu cho người tham dự dựa trên hướng dẫn tại thời điểm đó sẽ có sẵn
trong tương lai gần.
Duluth
Thứ hai, 13 tháng7
Paul Duke STEM
Thứ hai, 13 tháng7
Discovery
Thứ hai, 13 tháng7
Phoenix
Thứ hai, 13 tháng7
Gwinnett Online Campus Thứ hai, 13 tháng7
Central Gwinnett
Thứ hai, 13 tháng7

8:30 giờ sáng IE Arena
10 sáng IE Exhibit Halls A/B
2 giờ chiều
IE Arena
6 giờ chiều
IE Theatre
7 chiều (GOC Auditorium)
7:30 chiều
IE Arena

Dacula
GSMST
Archer
McClure Health Science
Shiloh

Thứ ba, 14 tháng 7
Thứ ba, 14 tháng 7
Thứ ba, 14 tháng 7
Thứ ba, 14 tháng 7
Thứ ba, 14 tháng 7

8:30 giờ sáng IE Arena
10 sáng IE Exhibit Halls A/B
2 chiều
IEArena
6 chiều
IETheatre
7:30 chiều
IE Arena

Mountain View
Berkmar
Norcross

Thứ tư, 15 tháng 7
Thứ tư, 15 tháng 7
Thứ tư, 15 tháng 7

8:30 giờ sáng
2 chiều
7:30 chiều

Meadowcreek
Grayson
South Gwinnett

Thứ năm, 16 tháng 7
Thứ năm, 16 tháng 7
Thứ năm, 16 tháng 7

8:30 giờ sáng IE Arena
2 chiều
IE Arena
7:30 chiều
IE Arena

North Gwinnett
Peachtree Ridge
Collins Hill

Thứ Sáu, 17 tháng 7
Thứ Sáu, 17 tháng 7
Thứ Sáu, 17 tháng 7

8:30 giờ sáng IEArena
2 chiều
IE Arena
7:30 chiều
IE Arena

Parkview
Brookwood
Mill Creek

Thứ bảy, 18 tháng 7
Thứ bảy, 18 tháng 7
Thứ bảy, 18 tháng 7

8:30 giờ sáng IE Arena
2 chiều
IE Arena
7:30 chiều
IE Arena

Lanier

Chủ nhật, 19 tháng 7

2 giờ chiều
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IE Arena
IE Arena
IE Arena

IE Arena

