Tháng 8 ngày 5, 2021

Học khu Orchard
THƯ THÔNG BÁO CỦA PHỤ HUYNH:
Chương trình Học tập Độc lập
Kính thưa quý phụ huynh / người giám hộ):
Chúng tôi rất vui mừng rằng Khu Học Chánh Orchard sẽ khai giảng toàn phần với sự hướng dẫn trực tiếp vào ngày
12 tháng 8. Chúng tôi đang tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy trình y tế công cộng bắt buộc để duy trì một môi
trường an toàn cho việc học tập.
Đối với năm học 2021-2022, chúng tôi được yêu cầu phải cung cấp một lựa chọn học tập độc lập cho học sinh và gia
đình dànhcho học sinh có nguy cơ về sức khỏe khi được hướng dẫn học trực tiếp, theo quyết định của phụ huynh
hoặc người giám hộ.
Luật của tiểu bang và liên bang yêu cầu chúng tôi thông báo cho quý vị về lựa chọn của quý vị để ghi danh con trẻ
của quý vị vào một chương trình Học tập Độc lập thay vì hướng dẫn học trực tiếp. Từ các tùy chọn này, quý vị có thể
chọn một trong những phù hợp nhất với con trẻ của quý vị. Bức thư này cũng giải thích:

●

Quý vị có quyền một cuộc họp phụ huynh-giáo viên trước khi ghi danh để thông báo về quyết định của quý
vị.
●
Quy trình và quyền học sinh của quý vị liên quan đến các thủ tục ghi danh, rút tên và đăng ký lại vào học tập
độc lập.
●
Thời gian giảng dạy không đồng bộ và đồng bộ mà học sinh của quý vị sẽ có quyền truy cập như một phần
của học tập độc lập.

Yêu cầu một cuộc họp phụ huynh-giáo viên
Quý vị có quyền yêu cầu một cuộc họp phụ huynh-giáo viên để thảo luận về việc ghi danh vào học tập độc lập để
thông báo về quyết định của quý vị và đảm bảo rằng quyết định đó phù hợp với học sinh của quý vị. Gửi email cho cố
vấn học đường, Cô Cassie Nelson, để yêu cầu một cuộc họp phụ huynh-giáo viên.

Đăng ký, Hủy đăng ký & Đăng ký lại

Một khi quý vị đã xác định rằng quý vị muốn theo đuổi chương trình Học tập độc lập, quý vị có thể bắt đầu quá trình
ghi danh. Để ghi danh vào Học tập Độc lập, hãy truy cập trang web của Học khu của chúng tôi và chọn Học tập Độc
lập “ Independent Study”, điều này sẽ dẫn quý vị đến một bản mẫu đơn mà quý vị sẽ cần phải hoàn thành và nộp.
Học khu sẽ gửi cho quý vị thông tin liên quan về quá trình học tập độc lập. https://forms.gle/8aEBURK3gCGsw9r87
Nếu quý vị đã ghi danh vào Học tập Độc lập và muốn quay lại hướng dẫn học trực tiếp, phải làm theo thủ tục rút
tên. Để trở lại phương pháp học trực tiếp, vui lòng gửi email cho Hiệu trưởng trường của chúng tôi, Bà Marie
Roberts.
Học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) sẽ không tham gia vào Học tập độc lập trừ khi “IEP” của học sinh
quy định cụ thể về sự tham gia đó (Bộ luật Giáo dục 51745).
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Sau khi rút tên đăng ký, nếu quý vị cần trở lại Học tập Độc lập, quý vị bắt buộc phải tuân thủ quy trình đăng ký lại.
Quá trình ghi danh lại sẽ yêu cầu gia đình gửi lại mẫu Đơn Học tập Độc lập có sẵn trên trang web của học khu.
Thời gian giảng dạy
Mục tiêu của chương trình Học tập Độc lập của chúng tôi là cung cấp một giải pháp thay thế cho việc học giảng dạy
trực tiếp cho những học sinh có thể gặp nguy hiểm về sức khỏe khi tham gia lớp học trực tiếp. Như vậy, Học tập Độc
lập là một chương trình giáo dục cung cấp sự giảng dạy dựa trên các tiêu chuẩn nội dung đã được tiểu bang thông
qua bởi các giáo viên được chứng nhận. Có những yêu cầu cụ thể đối với thời gian giảng dạy có thể bao gồm cả
công việc đồng bộ và không đồng bộ. Những yêu cầu này cũng sẽ được nêu trong Thỏa thuận Học tập bằng văn bản
của học sinh , phải được ký trước khi ghi danh.

Thời gian Giảng dạy
Thời gian giảng dạy
đồng bộ

Tương tác trực tiếp

Thời gian giảng dạy
không đồng bộ

Trân trọng,

Jeff Bowman, Ed.D
Giám đốc Học khu

Mô tả chi tiết
Hướng dẫn theo kiểu lớp học hoặc theo nhóm nhỏ được chỉ định hoặc hướng
dẫn trực tiếp một thầy một trò, hoặc dưới hình thức liên lạc qua internet hoặc
điện thoại và liên quan đến giao tiếp trực tiếp, hai chiều giữa giáo viên và học
sinh. Hướng dẫn đồng bộ sẽ được cung cấp bởi (các) giáo viên ghi chép cho
học sinh đó.
Sự tương tác giữa học sinh và nhân viên đã được phân loại hoặc được chứng
nhận của trường, và có thể bao gồm các đồng nghiệp, được cung cấp nhằm
mục đích duy trì sự kết nối của trường bao gồm nhưng không giới hạn ở: kiểm
tra sức khỏe, theo dõi tiến độ, cung cấp dịch vụ và hướng dẫn. Sự tương tác
này có thể diễn ra trực tiếp hoặc dưới hình thức liên lạc qua internet hoặc điện
thoại.
Các hình thức hướng dẫn không xảy ra ở cùng một nơi hoặc cùng một lúc.
Thuật ngữ này được áp dụng phổ biến nhất cho các hình thức học trực tuyến
và kỹ thuật số khác nhau, trong đó học sinh học từ hướng dẫn — chẳng hạn
như các bài học video được ghi sẵn hoặc các nhiệm vụ học tập dựa trên trò
chơi mà học sinh tự hoàn thành — không được giao trực tiếp hoặc thực- thời
gian. Tuy nhiên, học tập không đồng bộ cũng có thể bao gồm nhiều loại tương
tác giảng dạy, bao gồm trao đổi email giữa giáo viên, hội đồng thảo luận trực
tuyến và hệ thống quản lý khóa học tổ chức tài liệu giảng dạy và thư từ, trong
số nhiều biến thể có thể có khác.

