Bản cập nhật tuần này cung cấp thêm chi tiết về kiểm tra
Vị trí nâng cao (AP), Tài nguyên học tập kỹ thuật số, Đăng
ký cử tri, Dinh dưỡng học đường và Đăng ký mẫu giáo.
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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Kểm Tra Vị Trí Nâng Cao (AP)
Hội đồng quản trị Trường Cao đẳng đã công bố rằng các kỳ thi
AP sẽ được trao ngày 11- ngày 22 tháng 5. Các bài kiểm tra sẽ
được gửi theo định dạng bài kiểm tra trực tuyến trong 45 phút và
học sinh sẽ chỉ có quyền truy cập vào các bài kiểm tra khóa học
mà họ đã đăng ký trước đó trong năm. Kỳ thi năm nay sẽ bao
gồm các kỹ năng và khái niệm đã học cho đến đầu tháng ba. Các
bài kiểm tra sẽ bao gồm một đến hai câu hỏi trả lời miễn phí. Để
giúp chuẩn bị cho học sinh, các lớp học trực tuyến AP và các
phiên đánh giá có sẵn trên YouTube. Những lớp học di động
thân thiện, giảng dạy bởi giáo viên AP từ khắp nơi trên nước,
được thiết kế để sử dụng cùng với công việc của giáo viên của
học sinh được giao. Trong AP lớp học, học sinh có thể tìm thấy
một phần mới “Tùy chọn học sinh thực hành” bao gồm các câu
hỏi tự trả lời phù hợp nhất để giúp họ thực hành các khái niệm
và kỹ năng họ sẽ được thử nghiệm trên tháng năm 2020.

Học tập kỹ thuật số hàng ngày ... Toán học và nhiều
hơn nữa
Nếu phụ huynh gần đây không tham gia lớp học toán, việc giúp
học sinh cấp hai hoặc cấp ba của họ có thể bị căng thẳng. Đó là
lý do tại sao GCPS đã tập hợp các nguồn lực để giúp phụ huynh
hiểu rõ hơn về những gì học sinh của họ đang học và làm thế nào
để giúp đỡ. Những tài nguyên này chỉ là một ví dụ về những lời
khuyên và hỗ trợ tìm thấy trong tấm tip GCPS DLD Daily
Dozen. Từ kỹ năng đọc viết và các hoạt động tác giả trực tuyến
để tham gia ngoài việc học khoa học và cung cấp hỗ trợ tinh thần
cho học sinh ... có một tấm mũi mới mỗi ngày học. Hãy xem
trên trang Facebook của quận và trên trang web COVID-19 Tài
nguyên dành cho gia đình của GCPS.

Tháng 4 là tháng đăng ký cử tri trung học
Các trường trung học GCPS đã không thể thực hiện các ổ đĩa
đăng ký cử tri truyền thống của họ. Tuy nhiên, một thiếu niên từ
17.5 tuổi trở lên, có thể đăng ký để bỏ phiếu! Đăng ký cử tri là
trực tuyến và có thể được hoàn thành tại nhà. Một người có thể
đăng ký trực tuyến nếu người đó có chứng minh thư nhân dân do
Georgia cấp hoặc giấy phép lái xe. Truy cập
http://www.mvp.sos.ga.gov/ và nhấp vào nút “Đăng ký.”
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Dinh dưỡng học đường
Ngày anh hùng ăn trưa ở trường: Chuẩn bị bữa ăn lành mạnh
cho học sinh, tuân thủ các tiêu chuẩn dinh dưỡng nghiêm ngặt và
cung cấp dịch vụ với một nụ cười ... Nhân viên Chương trình
Dinh dưỡng Trường học Gwinnett (SNP) làm rất tốt! Tuy nhiên,
trong những ngày học tập kỹ thuật số (DLD), họ đã vượt lên trên
tất cả, chuẩn bị hơn 1,3 triệu bữa ăn trong năm tuần đầu tiên của
DLD. Vào thứ Sáu, ngày 1 tháng 5, cả nước sẽ kỷ niệm Ngày
anh hùng ăn trưa ở trường hàng năm lần thứ 8, nhằm tôn vinh sự
khác biệt mà các nhân viên SNP đã tạo ra trong cuộc sống của
học sinh!
Thông tin tài khoản cuối năm: Tiền còn lại trong tài khoản bữa
ăn của học sinh lớp học sẽ tự động chuyển sang năm học tiếp theo,
theo học sinh đến bất kỳ trường nào mà trường GCPS theo học.
Không có hành động được yêu cầu bởi cha mẹ. Thay vào đó, các
gia đình quan tâm đến việc hoàn lại tiền phải gửi yêu cầu, sử dụng
“biểu mẫu Tùy chọn số dư tài khoản bữa ăn của học sinh” có sẵn
trên trang web của GCPS. Mẫu đơn đó phải được gửi đến văn
phòng Chương trình Dinh dưỡng của Trường (địa chỉ trên mẫu),
chứ không phải trường học địa phương.
Các bữa ăn trong DLD: GCPS có kế hoạch tiếp tục cung cấp
bữa sáng và bữa trưa để nhận và giao hàng đến thứ Sáu, ngày 15
tháng 5. Một danh sách và bản đồ của các trường học và cụm nơi
cung cấp và cung cấp bữa ăn trên trang web của GCPS.
Đăng ký mẫu giáo
Đăng ký trực tuyến cho học sinh mẫu giáo mới đang được tiến
hành. Cha mẹ và người giám hộ của trẻ em sẽ năm tuổi vào hoặc
trước ngày 1 tháng 9 năm 2020, được khuyến khích bắt đầu quá
trình đăng ký. Các gia đình không thể có được các tài liệu tiêm
chủng và / hoặc sàng lọc theo yêu cầu do tình huống COVID-19
sẽ được cung cấp thêm thời gian để có được các tài liệu đó
nhưng nên tiếp tục và bắt đầu quá trình đăng ký trực tuyến.
GCPS và các trường của nó đang làm việc về hậu cần cho các
quy trình cuối năm (nhặt đồ đạc và kỷ yếu; trả lại sách giáo
khoa, dụng cụ, máy tính, v.v.). Chúng tôi sẽ truyền đạt thông
tin này sau khi kế hoạch được hoàn thành. Nếu bạn có một
mối quan tâm ngay lập tức, 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 để biết thêm thông tin.
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