
Hướng Dẫn Gia Đình để Giúp Xác Định Ý Muốn về Học Tập  
 
Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) sẽ cung cấp cả kinh nghiệm học tập trực tuyến và trực tiếp khi các chỉ số 
đo lường về sức khỏe cho phép. MCPS sẽ bắt đầu trở lại giai đoạn giảng dạy trực tiếp bắt đầu từ Ngày 12 tháng Giêng, 2021, 
với sự tập trung vào các chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể và một số chương trình Giáo dục Nghề nghiệp và Công nghệ 
(CTE). Nếu các đo lường sức khỏe tiếp tục đáp ứng các tiêu chuẩn, các nhóm học sinh lớn hơn sẽ bắt đầu giai đoạn trở lại vào 
Ngày 1 tháng 2, 2021. Hướng dẫn này là để giúp gia đình quý vị xác định ý muốn của quý vị. Quyết định của các gia đình về 
việc chọn hoàn toàn học tập trực tuyến haykinh nghiệm giảng dạy trực tiếp cho các con em là một quyết định cá nhân sâu sắc. 
Khi quý vị xác định lựa chọn thích hợp cho cá nhân con quý vị và gia đình, những câu hỏi sau có thể giúp hướng dẫn quyết 
định của quý vị: 
 

Tôi có cảm 
thấy thoải mái 
khi gửi con tôi 
trở lại trường 
học không? 

Làm thế nào 
để con tôi học 

tốt nhất? 
Kinh nghiệm 
của chúng tôi 
với học tập 

trực tuyến là 
như thế nào? 

Việc duy trì 
thói quen và 

lịch trình hiện 
tại có phải là 
một ưu tiên 

không? 

Tôi/con tôi sẽ 
cảm thấy thế 

nào về sự thay 
đổi tiềm năng 
của việc chỉ 
định giáo 

viên? 

Tôi có thể tiếp 
tục cung cấp 
loại hỗ trợ 
nào trong 

ngày? 

Tôi sẽ cần và 
tôi có thoải 
mái khi cho 
con tôi đi xe 
buýt trường 

không? 

Nếu tôi có 
nhiều con 

trong các mô 
hình khác 

nhau, điều đó 
sẽ ảnh hưởng 
đến gia đình 

chúng tôi như 
thế nào? 

 

Khi quý vị lựa chọn, yêu cầu lưu ý những điều sau: 
❏ Tất cả học sinh, ở tất cả các cấp lớp và tất cả các trường học và chương trình, sẽ được cung cấp cơ hội để tiếp tục 

học trực tuyến. 
❏ Tất cả học sinh, ở tất cả các cấp lớp và trường học, sẽ có thể tham gia vào các hội đoàn trường, sinh hoạt và đội 

thể thao của trường, bất kể tình trạng học tập trực tuyến hay trực tiếp. 
❏ Kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp sẽ được thực hiện trong các nhóm nhỏ mà đáp ứng các nguyên tắc về sức khỏe 

và an toàn. Lịch trình trực tiếp có thể bao gồm: 
❏ Sự tham gia trực tiếp hàng ngày, vài ngày trong tuần hay các tuần xen kẽ với một mô hình hỗ trợ cho các 

lớp học trực tuyến 
❏ Sự tham gia trực tiếp hàng ngày, vài ngày trong tuần hay các tuần xen kẽ trong mô hình giảng dạy đồng 

thời trong đó một số học sinh tham gia cách biệt từ xa và những em khác có mặt trong cùng một lớp học 
❏ Sự tham gia trực tiếp hàng ngày, vài ngày trong tuần hay các tuần xen kẽ trong mô hình giảng dạy trực 

tiếp nơi học sinh được giảng dạy trực tiếp và không có thành phần trực tuyến 
❏ Những thay đổi này phụ thuộc vào nhu cầu của học sinh và sự sẵn có của nhân viên. Học sinh không tham gia vào 

kinh nghiệm trực tiếp sẽ vẫn truy cập các lớp học trực tuyến.  
❏ Sau lựa chọn ban đầu, thay đổi chỉ có thể được thực hiện trong những trường hợp độc nhất. 
❏ Bất kỳ gia đình nào không lựa chọn sẽ tự động trở lại với kinh nghiệm trực tuyến thôi để bảo đảm chúng tôi 

suy xét và lập kế hoạch sử dụng tối đa không gian và nhân viên. 
Phụ huynh thể hiện sự quan tâm cho kinh nghiệm trực tiếp nên biết là có thể có những trường hợp mà trường học và/hay 
giáo viên lớp học có thể thay đổi, tùy thuộc vào nhu cầu của học sinh đối với giảng dạy trực tiếp và sự sẵn sàng của nhân 
viên. Phụ huynh cũng nên biết là các trường học có thể bất ngờ chuyển sang tình trạng hoàn toàn trực tuyến vì các trường 
hợp COVID-19 đã được xác định trong lớp học hay trường học, hay do những thay đổi tiêu cực toàn thể trong các chỉ số đo 
lường sức khỏe.   

 
KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP 

Thuận lợi Cân nhắc 

❏ Giảm số học sinh trong lớp học để hỗ trợ khoảng 
cách biệt và xúc tiến việc suy giảm nguy cơ 

❏ Tăng tối đa thời gian tiếp xúc với các nhóm học sinh 
trong trường hàng ngày/hàng tuần (tùy thuộc vào 

❏ Khi tỷ lệ số học sinh đi học tăng lên, việc duy trì 
khoảng cách biệt giữa các em có thể khó khăn hơn.  

❏ Nhân viên và học sinh có nguy cơ đụng chạm và/hay 
nhiễm trùng COVID-19 cao hơn.  



Hướng Dẫn Gia Đình để Giúp Xác Định Ý Muốn về Học Tập  
lịch trình) 

❏ Giáo viên có thể chuyển sang một lớp học hoàn toàn 
trực tuyến khi trường học phải đóng cửa theo quyết 
định của cơ quan y tế địa phương vì các trường hợp 
COVID-19. 

❏ Có thể duy trì lịch trình/cấu trúc hiện tại của lịch 
trình trực tuyến 

❏ Cung cấp kinh nghiệm trực tiếp cho các học sinh mà 
học tập trực tuyến không là lý tưởng và cung cấp 
mối quan hệ xã hội/tình cảm quan trọng cho các học 
sinh và nhân viên  

❏ Học sinh có thể kết nối với tất cả các hội đoàn, sinh 
hoạt và thể thao của cộng đồng trường học.  

❏ Các lớp học có thể phải chuyển bất ngờ sang giảng dạy 
hoàn toàn trực tuyến nếu trường hợp COVID-19 được 
xác định và chính quyền địa phương ra lệnh đóng cửa 
trường học là cần thiết. 

❏ Giáo viên có thể thi hành cùng lúc cả hai việc giảng 
dạy trực tiếp và cách biệt từ xa. 

❏ Các chỉ định trường học và/hay giáo viên có thể thay 
đổi dựa theo nhu cầu của học sinh với học tập trực tiếp 
và sự sẵn có của nhân viên.  

 

 


