Năm học 2021-2022
Đơn Đăng Ký Học Từ Xa
Lớp Mẫu Gi áo đến l ớp 12
Qúy phụ huynh có con học từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 vào năm học 2021-2022 trong trường
công lập, có thể chọn cho con của mình cho con mình học từ xa (học ở nhà) gọi tắt là RLP.
Qúy vị điền vào đơn này tức là qúy vị đã chọn cho con của mình học từ xa (học ở nhà). Thời
khóa biểu học của con qúy vị sẽ được sắp sếp cho cả năm. Qúy vị yêu cầu thay đổi trong học kỳ
sẽ cho phép sở giáo dục tiến hành theo yêu cầu của qúy vị. Xin qúy vị điền mỗi đơn riêng cho
mỗi học sinh muốn học từ xa. Đơn phải nộp trước ngày 19 tháng 2 năm 2021.
Học từ xa không thích hợp cho tất cả các học sinh. Những học sinh học từ xa sẽ thành công
nếu học sinh đó:
* Có tính học tập độc lập
* Có tính tự Học
* Sẵn sàng tập trung học với sự hạn chế tương tác của người lớn
* Thoải mái ở trong môi trường với sự hạn chế tiếp súc ngoài xã hội hóa
* Về thể chất và tinh thần có thể ngồi học trên máy tính lâu.
* Thoải mái và thành thạo sử dụng máy tính.
* Cần sự hỗ trợ tối thiểu hoặc không cần sự hỗ trợ nào như khi học ở trong trường hoặc có
người kèm riêng
* Chương trình học từ xa KHÔNG THÍCH HỢP cho những học sinh đang ở trong chương trình
học anh ngữ “ELL” trình độ 1 hoặc 2.
Những học sinh học từ xa được thành công nếu có được sự hỗ trợ sau đây tại nhà:
* Có người lớn hỗ trợ nhắc nhở đăng nhập vào lớp học và làm bài tập trong giờ học.
* Có người ở nhà hỗ trợ nếu máy tính bị trục chặc.
* Có người lớn nhắc nhở về hành vị hành kiểm không đúng đắn và thiếu tập trung trong lớp
học hoặc nhắc nhở làm bài tập.
* Có kết nối internet và tạo một không gian học mà giáo viên thấy và quan sát được khi máy
quay hướng về mình trong giờ học trên zoom.
* Khi đến giờ học của môn học, học sinh cần phải đăng nhập vào lớp giáo viên mình qua zoom
và dùng máy tính chromebook nhà trường cung cấp. Các giáo viên sẽ điểm danh để tính học
sinh đó có mặt trong lớp.
* Khi con của qúy vị học từ xa nếu vắng mặt, phụ huynh phải gọi thông báo cho trường biết lý
do vắng mặt.
* Phụ huynh hoặc học sinh không được phép thu hình hoặc chụp màn hình lưu lại trong giờ học
và đăng lên mạng xã hội.

* Một điều quan trọng qúy vị cần biết là con của qúy vị không nhất thiết phải ở trong lớp học
zoom trong suốt thời gian lớp học (Tùy thuộc vào giáo viên của lớp học đó) Con của qúy vị có
thể được yêu cầu tự làm bài ngoài giờ học zoom.
* Khi con của qúy vị học từ xa, xin qúy vị cũng lưu ý là có những lớp học đòi hỏi chất lương học
cao sẽ không được dạy qua zoom. Sự tham dự và tập trung trong lớp học khi học từ xa là trách
nhiệm của học sinh và phụ huynh.
* Theo luật của tiểu bang hoặc liên bang, có những bài thi, học sinh cần phải đến trường để làm
bài hoặc phụ huynh có thể ký giấy cho con của mình miễn thi.
* Những học sinh học từ xa vẫn phải tuân theo những nội quy của trường công lập về những
hành vi, hành kiểm đã được ghi trong bản thông tin hướng dẫn quan trong của trường công lập
cũng giống như khi đến trường học vậy.
* Nếu nhà của qúy vị không có internet, qúy vị có thể liên hệ với trường học, trường có thể
cung cấp “hotspot” để kết nối internet cho con của qúy vị và kết nối với máy tính chromebook
của trường.
* Nếu con của qúy vị gặp trở ngại về máy tính hoặc kết nối vào internet, xin hãy giọi đường giây
hỗ trợ tại 402-436-1735. Đây không phải là trách nhiệm của giáo viên dạy học để giúp con của
qúy vị.
Xin qúy vị hãy điền thông tin đầy đủ dưới đây:
Tên gọi hợp pháp – (bắt buộc phải điền)
Tên Họ hợp pháp – (bắt buộc phải điền)
Số mã học sinh – (bắt buộc phải điền)
Năm học đăng hiện đang học 2020-21 (bắt buộc phải điền)
Lớp sẽ học cho năm học 2021-22 (bắt buộc phải điền)
Có cần người thông dịch? Có hoặc không?
Có cần người thông dịch cho người bị câm/điếc – Có hoặc không?
Tên gọi của phụ huynh/giám hộ (bắt buộc phải điền)
Tên họ của phụ huynh/giám hộ (bắt buộc phải điền)

Email của phụ huy/giám hộ (Xin vui lòng cung cấp email để nhận những thông tin cần thiết để
giúp cho con của qúy vị hoàn thành lớp học từ xa được thành công)
Tôi hiểu và đồng ý:
Khi tôi gửi đơn này, tôi hiểu và đồng ý với những thông tin đã cung cấp trong mẫu đơn này và
tôi đã xem xét thông tin trên trang web này: https://rlp.lps.org/ Tôi đồng ý và gửi đơn này qua
đường truyền internet của trường công lập liên quan đến chính phủ thông qua đạo luật dao
dịch qua đường truyền điện tử thống nhất của tiểu bang Nebraska.

