
Phụ huynh/Người giám hộ có thể mong đợi bước tiếp theo như sau:  
  

 Kết cấu: Chúng tôi sẽ tuân thủ khuyến nghị của MA DESE rằng học sinh tham 
gia vào việc học tập có ý nghĩa và hiệu quả trong khoảng một nửa thời gian của một 
ngày học bình thường, tức là khoảng 3 giờ. Việc này thừa nhận rằng trẻ em cần 
thêm thời gian để xem xét các bài tập và tổ chức công việc của mình. Ngoài ra, mỗi 
ngày học sinh sẽ có thời gian để hoạt động thể chất và trau giồi về nghệ thuật.  

  
Lớp 3 và Lớp 4 sẽ được gửi một email vào thứ Hai với "Tuần lễ Tổng quát", 
trong đó phác thảo hai hoạt động liên môn, các bài học nhỏ bổ sung, giờ làm 
việc của giáo viên và các cuộc họp lớp trong tuần.  
  
Lớp 5 và Lớp 6 sẽ được gửi một email vào thứ Hai từ cả hai giáo viên trong 
nhóm với "Tuần lễ Tổng quát", trong đó sẽ có một hoạt động liên môn từ mỗi 
giáo viên, các bài học nhỏ bổ sung, giờ làm việc của giáo viên và các cuộc họp 
lớp trong tuần.  
  
Tài liệu cho "Tuần lễ Tổng quát" cũng sẽ chỉ ra môn học cụ thể nào học sinh nên 
tập trung trong ngày. Các ý tưởng hoạt động cho mỗi môn sẽ được đăng trên 
trang web Powder Mill Digital Literacy và liên kết đến trang web này sẽ được gửi 
qua email cho học sinh vào mỗi thứ Hai. Dự kiến học sinh sẽ tham gia vào một 
số hoạt động trau giồi mỗi ngày.  
  
Đối với tất cả các lớp tại Powder Mill, chúng tôi kỳ vọng học sinh sẽ hoàn thành 3 
(ba) bài học toán i-Ready và 3 (ba) bài học đọc i-Ready mỗi tuần. Ngoài ra, các 
em sẽ thực hiện 30 phút đọc độc lập mỗi ngày và/hoặc phản hồi văn bản. Học 
sinh có thể sử dụng sách bản in hoặc sách âm thanh. Các em sẽ viết một bài 
phản hồi về nội dung văn bản và gửi phản hồi của mình cho giáo viên.  
  

 Tương tác với giáo viên:Nhiều giáo viên bắt đầu liên lạc với học sinh qua 
email, các cuộc điện thoại, Zoom và Microsoft Teams để duy trì các kết nối thiết yếu 
giữa giáo viên và người học. Giáo viên sẽ tiếp tục sử dụng các phương tiện này để 
tiếp cận và hỗ trợ học sinh. Giáo viên lớp 5 và lớp 6 có thể thiết lập giờ hành chính 
riêng cho mỗi tiết chủ nhiệm mà họ làm việc để có thể tập trung vào một lớp mỗi 
ngày.  
  
 Tài liệu và các khái niệm mới: Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc học tập 
từ xa nhằm củng cố và nâng cao các kỹ năng đã được dạy trước đây và cung cấp 
mở rộng, trau giồi và thử thách phù hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, giáo 
viên có thể sử dụng phán đoán chuyên môn của mình để giới thiệu các tài liệu mới 
hoặc khái niệm mới. Nếu giới thiệu tài liệu mới, các giáo viên sẽ làm việc với những 
người can thiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên dạy Anh ngữ để đảm bảo 
có kế hoạch để tất cả những người học đều có thể tiếp cận được tài liệu mới.   
  
 Đánh giá/Phản hồi: Học sinh sẽ nhận được phản hồi từ giáo viên về nội dung 
học thuật và được cấp hoặc không được cấp tín chỉ hàng tuần dựa trên sự tham gia 



của học sinh vào nội dung học thuật. Tín chỉ hoặc phi tín chỉ hàng tuần sẽ tạo cơ sở 
cho việc cấp tín chỉ vào cuối học kỳ.   
  
 Hỗ trợ học sinh khuyết tật: Hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giáo 
dục đặc biệt, nhà cung cấp dịch vụ liên quan và trợ giảng sẽ phối hợp làm việc để 
cung cấp các tài nguyên, hỗ trợ và dịch vụ để đảm bảo sự tiếp cận và học tập liên 
tục. Nhân viên của chúng tôi sẽ thực hiện nhiều sửa đổi và dịch vụ có sẵn từ xa.  
  
 Mốc thời gian : Kế hoạch mô tả ở trên rất phù hợp với các hoạt động hiện tại 
của nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi đã thêm những kỳ vọng về những gì học 
sinh phải làm để nhận được tín chỉ và phân chia kỳ vọng giữa các nhóm để không 
làm quá tải học sinh. Phụ huynh có thể mong đợi "Tuần lễ Tổng quát" vào ngày 6 
tháng Tư và hệ thống tín chỉ/phi tín chỉ sẽ bắt đầu sau đó.  

  
 


