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 Điều gì sẽ xảy ra nếu Chúng ta Phải Chuyển sang Học Trực Tuyến 100%? 
    Tờ Thông tin này được biên soạn để cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về các tiêu chuẩn và kỳ vọng nếu Học khu được lệnh 

     cung cấp 100% Chương trình Học Từ xa. Nó cũng sẽ cho bạn biết Học Từ Xa khác với AMI (Phương pháp Giảng dạy Thay thế) mà  
     học sinh và giáo viên đã trải nghiệm vào mùa xuân năm ngoái. Trừ khi hoàn cảnh ngăn cản, giáo viên và nhân viên nhà trường sẽ  
     tiếp tục làm việc trong các tòa nhà của trường. Cảm ơn bạn đã tiếp tục kiên nhẫn và phản hồi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về  
     nội dung này, vui lòng gửi email tới ‘question@fortsmithschools.org’. 

Hướng dẫn 

• Vì chương trình giảng dạy sẽ mới và liên tục, bạn có thể
mong đợi học sinh của mình sẽ tham gia các bài học 30
phút về Toán, Khoa học, Nghiên cứu Xã hội và Văn học
mỗi ngày. Các bài học này sẽ được sắp xếp theo từng
quãng hai giờ và bao gồm các thời gian nghỉ giải lao
thích hợp. Hãy xem lịch trình ở trang 2.

• Các bài học có thể được ghi âm trước. Học sinh sẽ phải
xem các bài học được ghi sẵn trước giờ học để có thể
sử dụng thời-gian-trong-lớp tập trung trả lời các câu hỏi 
và giúp học sinh hiểu rõ hơn về tài liệu. Bạn có thể nghe
thấy điều này được gọi là “Mô hình  Lớp học Đảo
Ngược.”

• Giáo viên sẽ sử dụng kết hợp các bài học “cùng thời
gian, cùng tốc độ” (những bài học này được gọi là
“đồng bộ”) và các bài học sử dụng nhiều cơ hội khác
nhau để học sinh tiếp cận tài liệu cần nắm vững. Bạn có
thể nghe thấy điều này được gọi là “học không đồng
bộ.” Cách học không đồng bộ có thể bao gồm các bài
học theo yêu cầu, trao đổi email và dự nhóm thảo luận
được lên lịch trong hệ thống quản lý học tập.

• Tất cả học sinh sẽ nhận được hỗ trợ cá nhân và theo
cách phù hợp nếu cần. Chúng bao gồm hướng dẫn dành 
cho Người học tiếng Anh (ELL) và Giáo dục Đặc biệt.

• Học sinh sẽ được tiếp cận với các hoạt động nâng cao
bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, giáo dục thể chất và
Năng khiếu và Tài năng trong quá trình Học từ xa. Các
lịch trình này sẽ được xác định theo từng tuần lễ.

Chuẩn bị Chuyển đổi: 
Các Kế hoạch của FSPS sẽ thực hiện nếu Hướng dẫn Tại Chỗ 
Phải bị Đình chỉ trên Toàn Học Khu 

Giao tiếp 

• Giao tiếp trong quá trình Học Từ Xa sẽ được tập trung. Cố vấn
của học sinh hoặc giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ với phụ huynh
ít nhất một lần mỗi tuần. Giáo viên này sẽ làm việc với các giáo
viên khác của học sinh để thu thập thông tin quan trọng về sự
tiến bộ và nhu cầu của mỗi em. Sử dụng hệ thống trung tâm
thông tin này sẽ cải thiện giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên.

• Các liên hệ hàng tuần sẽ bao gồm kiểm tra Học tập Cảm xúc Xã
hội (SEL), cập nhật điểm và xu hướng của điểm, và mọi vấn đề
liên quan.

• Hệ thống liên hệ sẽ bao gồm Schoology, Google Classroom,
Class Dojo, Seesaw hoặc Liveschool trong quá trình Học Từ Xa.

Điểm danh nh
 

• Sự hiện diện của học sinh trong giờ học trực tuyến được 
tính vào điểm yêu cầu tham dự lớp.
Các giáo viên cũng sẽ theo dõi sự tham gia của học sinh
trực tuyến để đảm bảo học sinh tiến bộ để đạt được tín
chỉ cho mỗi khóa học.
 

•

•

•

•

Các giáo viên sẽ chấm một bài tập mỗi tuần cho các môn 
Toán, Khoa học, Nghiên cứu Xã hội và Văn học. Các điểm 
này sẽ dựa trên mức độ thành thạo của việc học chứ 
không dựa vào một thời hạn hoặc ngày nộp bài cụ thể. 
Bài tập của học sinh sẽ được chấp nhận cho đến khi kết 
thúc giai đoạn xếp loại. Đối với tiểu học, điều này là đến 
hết giai đoạn 9 tuần. Đối với bậc trung học, công việc của 
học sinh sẽ được chấp nhận cho đến cuối học kỳ. 
Giáo viên sẽ cung cấp phản hồi cụ thể về sự tiến bộ và 
thách thức đối với mỗi bài tập được chấm điểm. Họ sẽ 
cung cấp thông tin phản hồi này thông qua nhiều phương 
thức giao tiếp. 

Đánh giá tiến độ 

• Trong quá trình Học Từ Xa, học sinh có thể mong đợi rằng giáo
viên sẽ đánh giá sự tiến bộ bằng cách sử dụng các câu hỏi “Độ
sâu Kiến thức” (DOK) cao hơn trong các cuộc trò chuyện trong
lớp học trực tuyến và thông qua các bài tập trực tuyến.

• Giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh các lựa chọn về cách các em
có thể chứng tỏ khả năng học tập thành thạo. Học sinh có thể có 
cơ hội sử dụng “Bảng Lựa Chọn” để chọn bài tập từ một danh
sách tùy chọn. “Bảng Lựa Chọn” có thể bao gồm việc hoàn
thành một tranh vẽ, viết một bài hoặc sản xuất một video thể
hiện sự thông thạo về chủ đề đã học.

• Giáo viên sẽ lên lịch Zoom và các buổi trực tuyến khác để xem
xét và theo dõi các bài tập.

Chấm điểm



2 

   Lịch Trình Hướng Dẫn Hàng Ngày và Giờ Làm Việc 
       Đây là tiêu chuẩn phối hợp của học khu dành cho Mẫu giáo-Lớp 12 nhằm tập trung vào sự hỗ trợ học sinh, gia đình và giáo viên. Chuẩn này 
       cho phép gia đình truy cập nội dung, phụ huynh hỗ trợ nhiều học sinh, và giáo viên có học sinh tại nhà cũng giúp được con cái của họ. 

Lịch Học Từ Xa nếu/khi FSPS Chuyển sang Học Từ Xa 100% 
 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 
8:00 - 
9:00 

Họp Nhân viên Họp Nhân viên Giờ Văn phòng Họp Nhân viên Họp Nhân viên 

9:00 - 
11:00 Lớp K-2/7-9 Lớp 3-6/10-12 Họp Nhân viên Lớp 3-6/10-12 Lớp K-2/7-9 

11:00 - 
12:00 Giờ ăn trưa Giờ ăn trưa Giờ ăn trưa Giờ ăn trưa Giờ ăn trưa 

12:00 - 
2:00 

Lớp 3-6/10-12 Lớp K-2/7-9 PLC/Cố vấn Lớp K-2/7-9 Lớp 3-6/10-12 

2:00 - 
3:00 

Can thiệp & 
Nâng cao 

Can thiệp & 
Nâng cao Liên hệ cha mẹ 

Can thiệp & 
Nâng cao 

Can thiệp & 
Nâng cao 

Bảng chú giải 
       Các nhà giáo dục có một ngôn ngữ nghề nghiệp độc đáo. 

Dưới đây là một số thuật ngữ mà bạn có thể nghe thấy giáo viên và hiệu trưởng của con mình sử dụng khi họ nói về việc giảng dạy. 

    Bảng Lựa Chọn là một thuật ngữ chung mô tả một bảng lựa chọn cách học. Từ một bài tập học sinh có thể chọn viết một bài luận, minh họa 
       việc học qua video, trình bày nội dung qua một dự án hoặc hoàn thành một bài tập chứng tỏ khả năng thành thạo. 

   Độ Sâu Kiến Thức (DOK) đề cập đến mức độ hiểu biết cần thiết để trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện một hoạt động. Khái niệm này thường 
      được áp dụng cho suy nghĩ của học sinh trong quá trình đánh giá và đánh giá theo những tiêu chuẩn khác. 

* Tờ Thông Tin về Học tập Từ Xa này được biên soạn cho các học sinh đang tham gia Học tập Tại chỗ và cho những em có kế hoạch quay lại
  Học tập Tại chỗ trong Học kỳ Mùa Xuân. Các học sinh đã đăng ký chương trình FSPS Trực Tuyến với Pearson Connexus sẽ tiếp tục với chương 
  trình học và lịch trình hiện tại. 

   Mô Hình Giảng dạy Đảo Ngược đề cập đến lớp học lật ngược, còn được gọi là lớp học đảo ngược, học sinh xem tài liệu bài giảng trước khi đến 
 lớp như bài tập về nhà. Thời gian trên lớp dành riêng cho các cuộc thảo luận, bài tập tương tác và công việc độc lập mà trước đây chỉ có thể  

   hoàn thành ở nhà – tất cả đều dưới sự hướng dẫn của giáo viên, người luôn có mặt và sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào có thể nảy sinh. Tài liệu 
 xem trước khi đến lớp có thể dưới dạng các bài giảng được ghi âm lại, video được tuyển chọn, bài tập đọc, chương trình phát sóng video và bất 
 kỳ tài liệu nào mà giáo viên đánh giá là có liên quan đến chủ đề hiện tại. Các tài liệu và video hướng dẫn này có thể truy  

   cập được trong hệ thống quản lý học tập. 

  Tăng trưởng và Tỏa sáng đề cập đến phản hồi do giáo viên cung cấp xác định những thành phần nào của bài làm của 
   học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn cấp lớp được gọi là Tỏa Sáng (glows) và các lĩnh vực cụ thể của bài làm mà học sinh  
   cần phải làm thêm để chứng minh trình độ của cấp lớp được gọi là Tăng Trưởng (grows). 

   Học Đồng Bộ là việc học diễn ra cùng một lúc và cùng tốc độ cho mọi học sinh trong lớp. Học Đồng Bộ có thể trực 
   tuyến hoặc trực tiếp. 

    Người học tiếng Anh (ELL) đề cập đến những người học tiếng Anh, hoặc ELL, là những học sinh không thể giao tiếp trôi chảy hoặc học hiệu quả  
    bằng tiếng Anh. Các em này thường đến từ các gia đình và môi trường không nói tiếng Anh, và thường cần cách hướng dẫn đặc biệt hoặc có sửa 

 đổi trong việc học tiếng Anh và trong các khóa học. 

     Học Không Đồng Bộ là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả các hình thức giáo dục, hướng dẫn và học tập không diễn ra ở cùng một  
     nơi hoặc cùng một lúc. Thuật ngữ này được áp dụng phổ biến nhất khi học sinh được hướng dẫn từ các hình thức học trực tuyến và kỹ thuật  
     số khác nhau — chẳng hạn như các bài học video được ghi sẵn hoặc các nhiệm vụ học tập dựa trên trò chơi mà học sinh tự hoàn thành — điều 

 này không được thực hiện khi học trực tiếp hoặc trong thời gian thực. Tuy nhiên, học không đồng bộ cũng có thể bao gồm nhiều loại giảng dạy 
 tương tác, trong số nhiều biến thể có thể có khác, bao gồm trao đổi email giữa giáo viên, các nhóm thảo luận trực tuyến và hệ thống quản lý  

     khóa học sắp xếp tài liệu giảng dạy và trao đổi thư từ. 




