
Lên kế hoạch cho năm học 2020-2021
Năm học mới sẽ như thế nào?
 
Quý Phụ huynh và người Giám hộ thân mến, 

 

Khi năm học 2019-2020 sắp kết thúc, Học Khu Franklin-McKinley tiếp tục làm việc nghiêm

túc để lên kế hoạch cho một năm học mới. Hôm nay, điều xác nhận chắc chắn về việc mở
cửa trường đó là năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào ngày 11 tháng 8, 2020 cho trường College

Connection Academy và ngày 17 tháng 8, 2020 cho những trường học còn lại trong Học khu.

Mặc dù vẫn chưa có điều gì là chắc chắn về việc Cơ quan Sức khỏe Công cộng sẽ cho phép

chúng tôi mở cửa lại như thế nào, chúng tôi đã bắt đầu tiến trình lên kế hoạch. Tiến trình lên

kế hoạch này sẽ đòi hỏi những nỗ lực thận trọng, có định liệu, và cân nhắc cẩn thận để tạo

ra các điều kiện để mở cửa các trường học một cách an toàn. Trong suốt tiến trình này,

chúng tôi sẽ sử dụng những nguyên tắc hướng dẫn sau đây và thời gian quy định để cung

cấp cơ sở cho việc lên kế hoạch của chúng tôi.

Bảo vệ sự An toàn và Sức khỏe của các Học sinh, Nhân viên, và Gia đình

 Kế hoạch phải bảo đảm sự Công bằng, Tiếp cận, và Bao gồm tất cả
 Loại bỏ các Khoảng cách cơ hội, Dạy về những Khoảng trống trong việc học, và thành

tích Tăng dần

Khuyến khích việc dạy học Sáng tạo Phẩm chất cao và Học tập trong tất cả các Môi

trường 

Để các Thành viên đối tác tham gia việc ra quyết định Rõ ràng, Cộng tác, và Đồng cảm

Các quy tắc Hướng dẫn

Hình thức Học hoàn toàn trên mạng: Được dạy bởi giáo viên đủ chứng chỉ hành nghề,

các học sinh sẽ tiếp tục học từ xa sử dụng hình thức học tập kỹ thuật số.

Công việc của nhóm Cố vấn
Các nhóm cố vấn sẽ phát triển các kế hoạch tuân theo chỉ đạo nhận được từ Phòng

Sức Khỏe Cộng Đồng Quận Hạt Santa Clara. Để bảo đảm cung cấp các trải nghiệm học

tập phẩm chất cao trong năm học mới, nhóm cố vấn đang tìm hiểu những hình thức

khác nhau và những thực hành tốt nhất. Việc quyết định hình thức mở cửa trường

học trở lại là quyết định nội bộ tuân theo hướng dẫn từ cơ quan y tế cộng đồng. Ba

cân nhắc đang được nói tới là: 
 

1.



Lựa chọn này dành áp dụng cho tất cả các học sinh trong năm học sắp tới.

Hình thức Học Hỗn hợp: Trường học sẽ bắt đầu kết hợp hình thức dạy trực tiếp và học

trên mạng. 

Hình thức Mở cửa Trở lại Hoàn toàn: Tất cả các học sinh và nhân viên sẽ có mặt ở
trường với tỷ lệ và tuân thủ các quy định giãn cách xã hội từ Phòng Sức khỏe Cộng đồng,

Phòng Giáo dục Quận hạt Santa Clara, và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh. 

1.

2.

3.

 

Trong suốt mùa hè chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những cập nhật về các lựa chọn học tập cho

năm học 2020-2021 theo các hướng dẫn của Cơ quan Y tế. Chúng tôi hiểu rằng những tháng

cuối cùng của năm học này thật sự khó khăn cho từng người trong quý vị vì chúng ta phải

đương đầu với đại dịch toàn cầu. Tôi muốn cám ơn sự kiên nhẫn và thấu hiểu của quý vị khi

chúng ta tiếp tục cùng nhau lập kế hoạch mở cửa trở lại để bảo đảm rằng chúng ta vẫn theo

đuổi tầm nhìn về các thành tích và trải nghiệm học tập công bằng cho tất cả các học sinh

trong khi vẫn giữ cho cộng đồng được an toàn. Qua việc cùng nhau làm việc, chúng ta sẽ bảo

đảm tất cả các học sinh tiếp tục học tập, cảm thấy được hỗ trợ, và được chuẩn bị để phát

triển. 

 

Thân ái, 

 

 

Juan Cruz

Giám đốc Khu Học Chính

Bữa ăn Grab-N-Go sẽ tiếp tục trong kỳ nghỉ hè từ 17 tháng 6

đến 31 tháng 7. Các bữa ăn sẽ sẵn sàng cho phụ huynh đến

nhận vào các ngày thứ hai, thứ tư, và thứ sáu từ 11 giờ sáng

đến 1 giờ chiều tại các địa điểm được chọn. Nhấn vào đây
để biết danh sách đầy đủ các trường học.

Bữa ăn Grab-N-Go 

Các buổi họp chung
Một phần của tiến trình lên kế hoạch bao gồm tiếp thu ý kiến

đóng góp của các thành viên cộng đồng thông qua các khảo sát và

các buổi họp chung. Sắp tới có ba buổi họp toàn thể phụ huynh

vào ngày 18 tháng 6. Nhấn vào đây để giữ chỗ tham gia các buổi

họp bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Việt. Chúng tôi

cũng đã tổ chức hai buổi họp toàn thể nhân viên trong tuần này.

Các buổi họp chung này được ghi âm lại và đăng lên trang mạng.

Hơn nữa, các câu hỏi thường gặp sẽ được tổng hợp từ các thảo

luận và các câu hỏi được đặt ra trong những buổi họp này sẽ được

chia sẻ với cộng đồng.
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