
* Các chương trình Giáo dục sớm sẽ đưa ra quyết định về mô hình kết hợp dựa trên số lượng ghi danh. Số lượng ghi danh 

thấp có thể cho phép chúng tôi giãn cách học sinh và nhân viên một cách an toàn và đưa tất cả học sinh trở lại trường bốn 

ngày mỗi tuần. Nếu tất cả học sinh đều được ghi danh, chúng ta sẽ cần có kế hoạch học kết hợp tương tự như các lớp 

Mẫu giáo - Lớp 8. Quyết định cuối cùng về kế hoạch sẽ được đưa ra khi kết thúc đăng ký trực tuyến. 

 

 

 

Kính gửi các gia đình DMPS: 

Tuần trước, chúng tôi đã công bố kế hoạch sơ bộ về hy vọng bắt đầu một năm học mới của DMPS. DMPS 

đang đề xuất hai lựa chọn để bắt đầu năm học 2020-21 và sẽ yêu cầu tất cả học sinh và gia đình ở tất cả các 

cấp từ Nhà trẻ - Lớp 12 lựa chọn mô hình học tập phù hợp thông qua quy trình đăng ký trực tuyến (sẽ diễn ra 

trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 31 tháng 7). Do đó, điều quan trọng là tất cả các gia đình phải hoàn 

thành kịp thời quy trình đăng ký trực tuyến. Vui lòng xem bên dưới để biết tóm tắt các tùy chọn mô hình học 

tập và cách quyết định lựa chọn nào phù hợp nhất cho con em quý vị. 

MÔ HÌNH HỌC TẬP 

MÔ HÌNH HỌC TẬP TRỰC TUYẾN 100%: Tất cả các buổi học sẽ được giảng dạy trực tuyến, học sinh và 

giáo viên ở các địa điểm khác nhau. Các phương pháp có thể bao gồm giảng bài trực tuyến, tài liệu giảng dạy 

được in, gọi điện thoại, email, nhắc nhở bằng tin nhắn, hội nghị video và/hoặc các phương tiện liên lạc khác. 

DMPS đang đầu tư nguồn lực vào việc mở rộng Cơ sở trực tuyến để bao gồm cấp học từ nhà trẻ đến lớp 8. 

Nếu các gia đình chọn ghi danh để học sinh học trực tuyến 100%, họ sẽ được phục vụ bởi Cơ sở trực tuyến 

Mầm non - Lớp 12 của chúng tôi.  

MÔ HÌNH HỌC TẬP KẾT HỢP: Dựa trên thực tế hiện tại của chúng ta tại Hạt Polk, DMPS cũng sẽ cung cấp 

cho các học sinh và gia đình Mẫu giáo - Lớp 12* lựa chọn mô hình học tập kết hợp. Mô hình này sẽ kết hợp 

việc giảng dạy trực tuyến với một tuần học trực tiếp theo chương trình giảm nhẹ, nhằm hạn chế số lượng 

người trong trường tại một thời điểm. Sẽ có một mô hình riêng cho các lớp Mẫu giáo - Lớp 8 và một mô hình 

khác cho cấp trung học.  

• Mô hình cho các lớp Mẫu giáo - Lớp 8: Học sinh sẽ đến trường học ít nhất hai ngày mỗi tuần và tham 

gia học trực tuyến trong ba ngày còn lại. Thứ Tư hằng tuần sẽ là một ngày học trực tuyến hoàn toàn để 

vệ sinh toàn trường giữa các nhóm học ở trường. Số lượng học sinh đến trường mỗi ngày sẽ giảm một 

nửa để hỗ trợ việc giãn cách an toàn. 

  Thứ Hai   Thứ Ba   Thứ Tư   
(Vệ sinh)   

Thứ Năm   Thứ Sáu   

Tiểu học và trung 
học  

Nhóm A  
(50% học sinh đến trường) 

Trực tuyến hoàn 
toàn đối với tất cả 
học sinh và nhân 
viên nhà trường 

Nhóm B  
(50% học sinh đến trường) 

Học sinh các lớp Mẫu giáo - Lớp 8 của DMPS được chia theo nhóm (Thứ Hai-Thứ Ba hoặc Thứ Năm-

Thứ Sáu) trong năm học 2020-21.  

• Mô hình trung học: Học sinh sẽ đến trường học một ngày mỗi tuần và tham gia học trực tuyến trong 

bốn ngày còn lại. Thứ Tư hằng tuần sẽ là một ngày học trực tuyến hoàn toàn để vệ sinh toàn trường. 

Số lượng học sinh đến trường học mỗi ngày sẽ dựa trên cấp lớp. 

  Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư 
(Vệ sinh) 

Thứ Năm Thứ Sáu 

Trung học phổ 
thông và Chương 
trình giáo dục đặc 
biệt  

Học sinh lớp 
12 đến trường 

học 

Học sinh lớp 
11 đến trường 

học 

Trực tuyến hoàn 
toàn đối với tất cả 
học sinh và nhân 
viên nhà trường 

Học sinh lớp 
10 đến trường 

học 

Học sinh lớp 
9 đến trường 

học 

Cơ sở Trung tâm 
(các lớp học tại 
phòng thí 
nghiệm)  

Học sinh lớp 
11 đến trường 

học 

Học sinh lớp 
12 đến trường 

học 

Trực tuyến hoàn 
toàn đối với tất cả 
học sinh và nhân 
viên nhà trường 

Học sinh lớp 
9 đến trường học 

Học sinh lớp 
10 đến trường 

học 

Học viện Trung 
tâm  

Trực tuyến hoàn 
toàn 

Trực tuyến hoàn 
toàn 

Trực tuyến hoàn 
toàn 

Trực tuyến hoàn 
toàn 

Trực tuyến 
hoàn toàn 

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi vẫn đang ghi nhận phản hồi về kế hoạch đề xuất này và một số chi tiết có thể thay đổi 

trong tuần tới. Chúng tôi sẽ liên lạc thường xuyên với các gia đình và nhân viên, cũng như chia sẻ thông tin 

cập nhật trên trang web của chúng tôi. Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết và gửi câu hỏi về kế hoạch của 

chúng tôi tại returntolearn.dmschools.org.  

 



LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUYẾT ĐỊNH 

DMPS thu thập quyết định của các gia đình về mô hình học tập và cho họ cơ hội yêu cầu chuyển con em lớp 

Mẫu giáo - Lớp 8 của mình sang nhóm khác thông qua quy trình đăng ký trực tuyến (các gia đình sẽ có thể 

đưa ra yêu cầu này cho từng học sinh). Chúng tôi không thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu chuyển nhóm 

nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để đáp ứng hài hòa các gia đình. Các gia đình yêu cầu chuyển 

nhóm sẽ được thông báo về danh sách sắp xếp nhóm học sinh Mẫu giáo - Lớp 8 cuối cùng trước ngày 15 

tháng 8. 

Đăng ký trực tuyến sẽ được mở từ ngày 13 đến ngày 31 tháng 7 năm 2020. Các gia đình DMPS hiện tại có tài 

khoản cổng thông tin dành cho phụ huynh sẽ nhận được liên kết cá nhân hóa thông qua Infinite Campus vào 

ngày 13 tháng 7. Hãy sử dụng liên kết để xác minh thông tin và tải lên các tài liệu liên quan. Nếu quý vị cần 

bất kỳ sự trợ giúp nào để hoàn thành đăng ký trực tuyến, vui lòng gọi cho Tổng đài hỗ trợ gia đình DMPS theo 

số 515-242-8221. 

Nếu gia đình nào không hoàn thành đăng ký trực tuyến trước ngày 31 tháng 7, chúng tôi sẽ cho rằng 

gia đình đó thích mô hình học tập kết hợp và học sinh Mẫu giáo - Lớp 8 sẽ ở lại nhóm hiện tại. Bất kể 

lựa chọn mô hình học tập nào, các gia đình cần phải hoàn thành đăng ký trực tuyến để cập nhật thông tin gia 

đình và học sinh cho năm học. 

Những điều cần cân nhắc chung để quyết định mô hình học tập của con quý vị: 

• Không giống như đợt học trực tuyến tự nguyện vào mùa xuân vừa rồi, lần này, học trực tuyến vào 

mùa thu là bắt buộc, có nghĩa là sẽ có chương trình học mà học sinh cần phải hoàn thành để có 

được tín chỉ cho khóa học. Học sinh tự sắp xếp thời gian làm bài tập, vì vậy các em có thể làm bài tập 

vào giờ các em chọn  - điểm và tín chỉ sẽ được xác định dựa trên việc hoàn thành các học phần và 

cung cấp bằng chứng (bài tập về nhà, bài luận, v.v.) rằng học sinh đã thành thạo các kỹ năng liên 

quan. 

• Tất cả học sinh Mầm non - Lớp 12 sẽ được cung cấp máy tính xách tay và hỗ trợ để đảm bảo tất cả 

các hộ gia đình có quyền truy cập internet. 

• Chăm sóc trẻ em: DMPS đang làm việc với các nhà cung cấp và các đối tác trong cộng đồng để xác 

định cách đáp ứng nhu cầu chăm sóc trẻ em của tất cả các gia đình. Sẽ có thêm thông tin trong thời 

gian sớm nhất có thể.  

• Tất cả học sinh sẽ có cơ hội nhận bữa ăn cho những ngày không đi học, thông qua một địa điểm ăn 

uống hoặc nhận tại trường học trong khu vực. 

Những điều cần cân nhắc khi lựa chọn mô hình học trực tuyến 100%: 

• Gia đình/học sinh sẽ cần cam kết học trực tuyến trong thời gian ít nhất là quý đầu tiên của năm học (từ 

26 tháng 8 đến 15 tháng 1). 

• Học trực tuyến sẽ bao gồm nhiều cơ hội gặp trực tiếp, cơ hội ghi âm trước và tài liệu hỗ trợ để cho 

phép sắp xếp lịch học linh hoạt. 

Những điều cần cân nhắc khi lựa chọn mô hình học kết hợp: 

• Khi đến trường học, tất cả học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang vải trừ khi có sự cho 

phép của bác sĩ. 

• Nếu dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại trường học của con em quý vị hoặc cộng đồng, DMPS có thể 

cần phải nhanh chóng chuyển từ học kết hợp sang học trực tuyến 100%. 

• Nếu con em quý vị đủ điều kiện đi xe buýt, sẽ có xe buýt đưa đón học sinh vào những ngày đến trường 

học trực tiếp. Tuy nhiên, trên xe buýt không thể có khoảng giãn cách xã hội đầy đủ. Để hỗ trợ việc giãn 

cách xã hội tốt hơn, học sinh có thể được chỉ định chỗ ngồi trên xe buýt. Xe buýt cũng sẽ được làm 

sạch giữa mỗi tuyến và mọi người bắt buộc luôn phải đeo khẩu trang vải trên xe buýt. 


