
Cập nhật Học Từ xa/Giảng dạy Trực tiếp

Cộng đồng Franklin-McKinley thân mến,

Ở buổi họp Hội đồng ngày 15 tháng 7, 2020, Hội đồng Giáo dục Học khu Franklin-

McKinley đã chấp thuận cung cấp hình thức Học từ xa từ ngày 17 tháng 8 đến 18

tháng 12, 2020. Quận hạt Santa Clara đã vừa chuyển sang bậc màu cam trên Hệ
thống Theo dõi An toàn COVID-19 của Tiểu bang. Các học khu trong bậc màu cam

hoặc vàng có thể cung cấp việc giảng dạy trực tiếp theo các Hướng dẫn của Cơ
quan Sức khỏe Công cộng.

Để thẩm định khả năng cung cấp giảng dạy trực tiếp vào tháng 1/2021, nhân viên

đã thực hiện các khảo sát cho nhân viên và phụ huynh và đã tổ chức các buổi họp
Toàn thể nhân viên và phụ huynh vào các ngày 28 và 29 tháng 10, 2020. Thông tin

khảo sát và thông tin từ các nhóm liên quan đã được xem lại bởi nhân viên và Nhóm

Cố vấn việc Tái mở cửa trường học. Nhóm cố vấn đề nghị học khu tiếp tục thực
hiện việc học từ xa cho đến ngày 12 tháng 2, 2021. Đề nghị này bao gồm các nỗ lực
chú trọng vào việc củng cố học từ xa. Cùng lúc đó, Nhóm Cố vấn và nhân viên sẽ
thiết kế hình thức học trực tiếp khả thi cho tất cả các học sinh. Nếu việc giảng dạy
trực tiếp không thể thực hiện được vào tháng 2, nhóm Cố vấn có thể đề nghị kế
hoạch cung cấp giảng dạy cá nhân/nhóm nhỏ cho những học sinh được nhận diện
đòi hỏi hỗ trợ bổ sung theo các hướng dẫn của Cơ quan Sức khỏe Công cộng.

Ban Giám Hiệu sẽ cung cấp các cập nhật thường xuyên cho Hội đồng tại các buổi
họp hội đồng tháng 12 và tháng 1 để đánh giá các điều kiện về khả năng giảng dạy
trực tiếp sau kỳ nghỉ đông (15-19 tháng 2, 2021). Nhóm Cố vấn và nhân viên sẽ tiếp
tục phát triển các tùy chọn hình thức học trực tiếp theo các hướng dẫn của Cơ quan

Sức khỏe Công cộng trong khi tiếp tục củng cố chương trình học từ xa hiện tại của
chúng tôi.



Hội đồng sẽ cân nhắc đề nghị này ở buổi họp hội đồng ảo vào ngày 10 tháng 11,

2020. Nếu quý vị muốn trình bày các đề nghị của mình với hội đồng quý vị có thể
ghi tên để nói sử dụng liên kết này: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KSDoDscFQy26khAdTFwkYA

Khi quý vị ghi danh, quý vị sẽ nhận được email với liên kết riêng để truy cập vào

buổi họp hội đồng. Quý vị phải sử dụng liên kết này để góp ý công khai, các tham

dự viên gọi vào sẽ không thể góp ý. Tất cả các tham dự viên sẽ được giữ ở chế độ
im lặng cho đến tiết mục quý vị đã ghi danh phát biểu. Camera của tất cả tham dự
viên sẽ được tắt trong suốt buổi họp hội đồng.

Trân trọng,

Juan Cruz

Giám đốc Khu học chính
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