Kính thưa quý gia đình,
Sau đây là thông tin chi tiết về Chương Trình Học Từ Xa chỉ một năm và Các Câu Hỏi Thường
Gặp về chương trình. Quý vị có thể đăng kí cho Chương Trình Học Từ Xa tại đây: rlp.lps.org.
Xin lưu ý: Chúng tôi dùng thông tin và dữ liệu mới nhất để tiếp tục điều chỉnh chương trình khi
cần. Thông tin và chương trình có thể thay đổi khi có thêm thông tin mới.

Chương Trình Học Từ Xa LPS năm 2021-22
Với nhiều thay đổi và chưa chắc chắn quanh COVID-19 và thuốc chích ngừa cho học sinh, Các
Trường Công Lập Lincoln đang phát triển Chương Trình Học Từ Xa chỉ một năm cho năm học
2021-2022. Chúng tôi hiểu rằng lựa chọn này sẽ quan trọng cho các gia đình khi chúng ta tiếp
tục vượt qua đại dịch.
Vẫn còn nhiều chi tiết cần được hoàn thiện trước khi năm học bắt đầu vào mùa thu tới. Chúng tôi
dùng các bài học kinh nghiệm học từ mùa thu trước và các chương trình học từ xa thành công
trên toàn quốc và tiểu bang để xây dựng chương trình một năm LPS. Cũng giống như các việc
khác trong đại dịch, khó khăn là lên kế hoạch bây giờ cho những cái chưa biết trong mùa thu.
Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu và thông tin mới nhất để tiếp tục điều chỉnh chương trình khi cần.
Chúng tôi vô cùng biết ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của quý vị khi chúng ta chọn con đường khó
khăn này.
Sau đây là giải đáp cho các câu hỏi thường gặp. Sau khi đọc về Chương Trình Học Từ Xa Các
Trường Công Lập Lincoln năm 2021-2022, nếu quý vị quan tâm, xin hãy nhấp vào đây để đăng
kí . Hạn chót là 19 tháng Hai, 2021.
Chương Trình Học Từ Xa là để bắc cầu vượt qua thời gian còn lại của đại dịch, và hiện tại chúng
tôi không có kế hoạch tiếp tục học từ xa sau năm học 2021-2022.
Phụ huynh của bất kì học sinh LPS nào từ lớp Mẫu Giáo – lớp 12 trong năm học 2021 – 2022 có
thể tự nguyện chọn cho con em họ tham gia Chương Trình Học Từ Xa LPS (tiếng Anh: LPS
Remote Learning Program, gọi tắt: RLP). Để cho biết con em họ sẽ học từ xa, phụ huynh phải
nộp giấy đăng kí này. Chương trình sẽ tạo thời khóa biểu cho cho cả năm học cho học sinh. Các
yêu cầu thay đổi trong học kì sẽ phải theo thủ tục xin phép sở học chánh. Xin hãy nộp giấy riêng
cho từng em học sinh sẽ theo học Chương Trình Học Từ Xa. Giấy đăng kí phải được nộp
trước ngày 19 tháng 2, 2021.

Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tại sao phải đưa ra quyết định sớm?
Chúng tôi hiểu rằng sẽ khó cho gia đình biết được mùa thu tới sẽ như thế nào với quá nhiều biến
chuyển. Để tạo một Chương Trình Học Từ Xa thành công đòi hỏi phải tính bao nhiêu học sinh sẽ

tham gia trong mỗi khối lớp để chúng tôi có thể chuyển số lượng nhân viên được đào tạo từ lớp
học truyền thống qua môi trường học trực tuyến. Hoạch định trước sẽ cho phép chúng tôi đào tạo
giáo viên trong mùa xuân và mùa hè và sẽ giúp giảm chi phí cho chương trình bằng cách chuyển
các giáo viên hiện có qua chương trình này thay vì tuyển giáo viên mới vào cuối mùa hè để hợp
đồng dạy chỉ một năm.

Chương Trình Học Từ Xa dành cho những ai?
Chương Trình Học Từ Xa của cả học khu sẽ mở cho học sinh lớp Mẫu Giáo – lớp 12 và sẽ khác
so với học từ xa năm nay. Học sinh sẽ được dạy bởi các giáo viên chỉ tập trung dạy học sinh học
từ xa và tất cả học sinh trong lớp đều là học sinh học từ xa trong khắp học khu. Nếu một học sinh
có vấn đề về sức khỏe không thể đến trường học trực tiếp, hãy liên lạc với điều phối viên chương
trình Giáo Dục Đặc Biệt của trường để yêu cầu dịch vụ tại nhà.
Những học sinh thành công nhất trong chương trình học từ xa là học sinh:








Tự học; học sinh không cần phải có nhân viên/ giáo viên nhắc nhở
Chủ động trong việc học
Chịu tập trung với rất ít tương tác với người lớn
Không khó chịu với việc không có nhiều giao tiếp với người xung quanh
Đủ sức khỏe thể chất và tinh thần để có thể học bên máy tính gần như cả ngày
Biết và có thể sử dụng máy/ thiết bị công nghệ một mình
Cần ít hoặc không cần những trợ giúp mà học sinh học trực tiếp hoặc học kèm riêng cần
phải có để học hiệu quả.

Những học sinh với các nhu cầu sau đây được đề nghị học trực tiếp:








Học sinh đang ở những cấp lớp bắt đầu nền tảng để thành công trong học tập (lớp Mẫu
Giáo – Lớp 2).
Học sinh cần các dịch vụ hỗ trợ hoặc học kèm riêng.
Trình độ 1 hoặc trình độ 2 của chương trình Anh Ngữ ELL.
Học sinh đang học toàn thời gian ở Donald D. Sherrill, Nuernberger hoặc Yankee Hill.
Những học sinh tham gia các chương trình Individual Success tại Humann, Lux, or East
hoặc Independence Academy.
Những học sinh tham gia các lớp như Life Skills hoặc Support Centers một thời gian dài.
Những học sinh cần dịch vụ ngôn ngữ ký hiệu hoặc chữ nổi.

Ở nhà, học sinh tham gia học từ xa sẽ cần:





Một người lớp giúp học sinh lên mạng trong giờ học như lịch.
Có người ở nhà có thể giúp giải quyết các vấn đề kĩ thuật.
Một người lớn có thể giúp với vấn đề về hành vi cư xử trên mạng, tập trung và hoàn tất
bài.
Có internet ổn định và không gian dành riêng cho học sinh học.

Quý vị đề nghị có Chương Trình Học Từ Xa cho học sinh
Mẫu Giáo-lớp 12?
Các lớp ban đầu (Mẫu Giáo- Lớp 2) là những năm quan trọng nhất để xây dựng nền tảng cho sự
thành công. Sau khi xem xét số liệu mùa thu vừa qua và các chương trình học từ xa trên cả nước,
chúng tôi đã phát hiện việc học từ xa tạo ra khó khăn rất lớn cho giáo viên và học sinh trong
những lớp này. Chúng tôi đề nghị học sinh lớp Mẫu Giáo đến hết lớp 2 đến trường học trực tiếp
và chúng tôi cảm thấy là các quy trình về an toàn của chúng tôi cho phép các em được học trực
tiếp đồng thời giảm nguy cơ lây truyền bệnh.

Mong đợi cho học sinh của chương trình là gì?
Gia đình sẽ được yêu cầu cho con em học tối thiểu 1 học kì khi đăng kí Chương Trình Học Từ
Xa. Học sinh sẽ chỉ có thể thay đổi qua lại giữa Chương Trình Học Từ Xa và học trực tiếp vào
cuối học kì. Các yêu cầu thay đổi trong học kì sẽ đi kèm với thủ tục xin giấy phép qua Student
Services (Policy 5122).
Các mong đợi khác sẽ bao gồm:





Các lớp đều sẽ điểm danh mỗi ngày. Những học sinh không vào học sẽ được xem như bỏ
học. Chương trình sẽ làm theo thủ tục xử lí học sinh bỏ học LPS, nghĩa là có thể bao gồm
báo cáo những trường hợp bỏ học quá nhiều cho County Attorney.
Học sinh cần mở camera lên những khi học.
Học sinh sẽ phải theo nội quy như ở trong trường, kể cả về cách ăn mặc và ngôn ngữ.

Chương Trình Học Từ Xa sẽ như thế nào?











Học sinh sẽ không nhất thiết được học với giáo viên của trường các em học trực tiếp. Các
em sẽ ghi danh vào Chương Trình Học Từ Xa với những học sinh khác trong khắp học
khu.
Trong các lớp từ Mẫu Giáo – lớp 5, học sinh sẽ không nhận thông tin thường kì từ trường
học của các em hoặc tham gia vào các hoạt động trước và sau giờ học của trường trong
khu vực học được của các em (trừ đi band hoặc học đàn). Các sẽ chỉ là học sinh của
Chương Trình Học Từ Xa.
Trong lớp 6-8, học sinh đồng tham gia Chương Trình Học Từ Xa và trường trung học cơ
sở của các em. Việc này sẽ cho phép học sinh các trường trung học cơ sở tham gia vào
các hoạt động chính khóa hoặc ngoại khóa khi thời khóa biểu cho phép.
Trong lớp 9-12, học sinh sẽ đồng tham gia Chương Trình Học Từ Xa và trường trung học
phổ thông của các em. Việc này cho phéo học sinh trung học tham gia các hoạt động
chính khóa hoặc ngoại khóa khi thời khóa biểu cho phép.
Học sinh trong Chương Trình Học Từ Xa sẽ cần đến trực tiếp ở trường vào các ngày thi
các kì thi chuẩn hóa hoặc kí giấy xin miễn thi.
Một số lớp hoặc khóa học trong chương trình học từ xa có thể đóng dựa trên số lượng ghi
danh (Policy 5120).



Cũng cần lưu ý là con em quý vị có thể không học trên Zoom trong suốt thời gian học lớp
(tùy theo hướng dẫn của giáo viên). Con em quý vị sẽ được yêu cầu tự làm xong bài
ngoài thời khóa biểu đã xếp (lên Zoom).

Chương trình sẽ có những khóa lớp nào?














Học trình sẽ được dựa theo học trình của Các Trường Công Lập Lincoln.
Ở bậc tiểu học, nội dung các khóa lớp sẽ tập trung vào đọc, viết, toán, khoa học và khoa
học xã hội. Chỉ một số môn đặc biệt được cung cấp. Các lớp chuyên sâu (gifted) sẽ không
được dạy từ xa.
Ở bậc trung học cơ sở, các môn chính yếu sẽ được dạy, bao gồm Ngữ Văn Anh, Toán,
Khoa Học và Khoa Học Xã Hội. Môn nhiệm ý sẽ được cung cấp hạn chế. Các lớp chuyên
sâu (honors/gifted), hoặc lớp của Giáo Dục Đặc Biệc sẽ không được dạy từ xa. Các lớp
học trực tuyến (E-learning) sẽ có qua Chương Trình Học Từ Xa.
Ở bậc trung học phổ thông, các lớp chính yếu sẽ được dạy, bao gồm Văn, Toán, Khoa
Học và Khoa Học Xã Hội. Các lớp nâng cao, chuyên sâu (honors/gifted) hoặc lớp của
Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt sẽ không được dạy từ xa. Các lớp học trực tuyến (Elearning) sẽ có qua Chương Trình Học Từ Xa.
Ở bậc trung học phổ thông, chỉ một số lớp nhiệm ý được dạy từ xa.
Học sinh năm cuối cấp có thể không đạt được tất cả các yêu cầu tốt nghiệp qua Chương
Trình Học Từ Xa và học sinh có thể cần học trực tiếp một số khóa lớp trực tiếp để đạt các
yêu cầu tốt nghiệp hoặc để học một số lớp nhiệm ý nào đó.
Ở bậc trung học phổ thông, học sinh có thể học Chương Trình Học Từ Xa và Chương
Trình Chuyên Ban học trực tiếp.
Sỉ số lớp học từ xa dự kiến là 25-30 học sinh mặc dù một số lớp nhiệm ý có thể đông
hơn.
Dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ được cung cấp một cách hạn chế.

Nếu học sinh sẽ vắng mặt trong lớp học trực tiếp trong một
thời gian dài, các em có thể đăng kí Chương Trình Học Từ
Xa?
Chương Trình Học Từ Xa sẽ không là lựa chọn cho học sinh phải cách li kiểm dịch hoặc học
sinh nghỉ học lâu. Cách xử lí các trường hợp vắng mặt lâu sẽ giống như trước khi có đại dịch.

