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Nhiệm vụ của chúng tôi cấp bằng cho các học sinh có trách nhiệm và tự tin sẵn sàng với những thử thách ở trường 
trung học, và hơn nữa, thông qua giáo dục cá nhân đem đến một nền tảng học tập vững chắc và khuyến khích sự 

phát triển xã hội, tình cảm và thể chất của học sinh trong một môi trường an toàn và hỗ trợ. 

(Vietnamese) 

 

 

Tháng 8 năm 2019 

 
Kính gửi các gia đình trong học khu, 

 
E-Learning (Học tập điện tử) được Illinois phê duyệt như một cách cho học sinh trải nghiệm và được 

hướng dẫn học vào những ngày trường đóng cửa khẩn cấp như tuyết rơi. Bằng cách sử dụng E-

Learning, các trường có thể vẫn có ngày hướng dẫn học. Ngày này sẽ không bắt buộc phải thực hiện 
vào một ngày sau đó hay cuối năm. 

 
Những kỳ vọng về E-Learning 

● Các học sinh lớp K-2 sẽ được giao một khung điện tử các bài tập để hoàn thành. Các hoạt động sẽ 

có Mã QR trên đầu trang duy nhất cho mỗi trường. Các học sinh sẽ quét Mã QR bằng một điện thoại 

thông minh hoặc thiết bị khác. Điều này sẽ được dùng để điểm danh học sinh vào ngày trường đóng 

cửa. Nếu quý vị không có điện thoại thông minh, địa chỉ web cũng sẽ được liệt kê trên trang hoạt 

động để đăng nhập điểm danh qua web. 

 
● Các học sinh lớp 3-8 sẽ đăng nhập vào tài khoản Google Classroom (Lớp học Google) để nhận bài 

tập từ giáo viên. Học sinh sẽ được điểm danh qua Google Classroom. 

 
● Các bài tập sẽ được đăng cho tất cả học sinh, K-8, trước 9h00 sáng vào ngày E-Learning. 

 
● Điểm danh phải được thực hiện trước 2h45 chiều vào ngày E-Learning. 

 
● Các giáo viên sẽ sẵn sàng trong giờ học bình thường (cho tới 2h45 chiều) để hỗ trợ học sinh. Các 

giáo viên sẽ đánh giá bài tập, đưa nhận xét cho học sinh, và trả lời email kịp thời trong giờ học bình 

thường vào ngày E-Learning. 

 
● Nếu vì lý do nào đó mà học sinh không thể hoàn thành bài tập, học sinh/phụ huynh cần liên hệ với 

giáo viên sớm nhất có thể. 

 
● Hướng dẫn làm bài tập cho học sinh 

○ Lớp K-2 nên dành không quá 2 tiếng để hoàn thành khung bài tập 

○ Lớp 3-6 nên dành không quá 3 tiếng để hoàn thành khung bài tập 

○ Lớp 7 & 8 nên dành không quá 4 tiếng để hoàn thành các bài tập của ngày. 

 
Hy vọng chúng tôi sẽ không cần đóng cửa trường học năm nay nhưng nếu có, chúng tôi tin rằng E-
Learning sẽ thành công. Nếu quý vị có câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với giáo viên hoặc hiệu trưởng của 

con quý vị. Cảm ơn quý vị đã liên tục hỗ trợ. 

Chúc một năm học tuyệt vời!  

Lori Connolly 

Giám đốc Giảng dạy & Học tập 
 


