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Sứ mệnh của chúng tôi
__________________________________________________________________________________

Sứ mệnh của Học Khu Quận Douglas là cung cấp nền tảng 

giáo dục cho phép mỗi học sinh phát huy được tiềm năng cá 

nhân của mình.

Tầm nhìn của chúng tôi
__________________________________________________________________________________

Học Khu Quận Douglas nỗ lực tối đa hóa tiềm năng của mỗi học 

sinh nhằm theo đuổi mục tiêu đã chọn của các em trong xã hội, 

bao gồm nhưng không giới hạn ở cấp giáo dục sau trung học, 

lựa chọn nghề hoặc nghĩa vụ quân sự.



Nội các Giám thị 
Tổng Giám thị có một đội ngũ cố vấn mà ông tin tưởng để thảo luận và xác định hành động đối với các 
vấn đề quan trọng mà học khu phải đối mặt. Mỗi lĩnh vực của học khu đều có người đại diện ở Nội các. 

Richard D. Cosgrove, PE 
Giám đốc Điều hành 
richard.cosgrove@dcsdk12.org 

Matt Reynolds 
Giám đốc Đánh giá và Dữ liệu 
matt.reynolds@dcsdk12.org 

Nancy Ingalls 
Chuyên viên Học thuật Cá nhân 
nancy.ingalls@dcsdk12.org 

Gautam Sethi 
Giám đốc Công nghệ 
gautam.sethi@dcsdk12.org 

Mary Kay Klimesh 
Cố vấn chung 
mary.klimesh@dcsdk12.org 

Ted Knight 
Trợ lý Giám thị 
ted.knight@dcsdk12.org 

Amanda Thompson 
Giám đốc Nhân sự 
amanda.thompson@dcsdk12.org 

Stacy Rader 
Chuyên viên Truyền thông 
stacy.rader@dcsdk12.org 

Marlena Gross Taylor 
Giám đốc Học thuật 
marlena.grosstaylor@dcsdk12.org
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Đội ngũ Lãnh đạo DCSD
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tổng Giám thị
Tiến sĩ Thomas S. Tucker đã có thâm niên 30 năm công tác trong ngành giáo dục công. Tiến 

sĩ Tucker đến Học khu Quận Douglas vào năm 2018 từ Cincinnati, Ohio, tại đó ông giữ cương 
vị Tổng Giám thị của Học khu Thành phố Princeton. Trong sự nghiệp của mình, Tiến sĩ Tucker 
đã đảm nhiệm các vị trí giáo viên đứng lớp, trợ lý hiệu trưởng, hiệu trưởng, giám đốc chương 

trình giảng dạy trung học và tổng giám thị. Ông đã hai lần được vinh danh là Tổng Giám thị 
Quốc gia xuất sắc của năm (Hiệp hội các Nhà quản lý Trường học Hoa Kỳ năm 2016 và Liên 

minh các Nhà giáo dục Học đường Da màu năm 2013). Tiến sĩ Tucker sinh ra và lớn lên ở 
Arkansas và là con út trong gia đình có 11 người con. Ông đã kết hôn và có bốn người con.



Quận A
Susan Meek

Trường tiểu học Bear Canyon
Học viện Ben Franklin 
Trường tiểu học Coyote Creek
Trường tiểu học Eldorado
Trường tiểu học Northridge
Học viện Plum Creek
Trường trung học cơ sơ Ranch 
View
Trường tiểu học Saddle Ranch
Trường tiểu học Sand Creek
STEM School Highlands Ranch
Trường tiểu học Summit View
Trường trung học phổ thông 
ThunderRidge
Trường tiểu học Trailblazer

Quận B
Anthony Graziano

Trường bán công học viện 
Học viện Aspen View
Trường trung học cơ sở Castle 
Rock
Trường trung học phổ thông 
Castle View
Trường tiểu học Clear Sky
Trường tiểu học Larkspur
Trường tiểu học Meadow View
Trung cấp Roxborough
Sơ cấp Roxborough
Trường tiểu học Sedalia
Trường tiểu học Soaring Hawk
Hoạt động ngoài trời Stone 
Canyon

Quận C
Elizabeth Hanson

Trường tiểu học Arrowwood
Trường tiểu học Copper Mesa
Trường tiểu học Cougar Run
Trường trung học cơ sở Cresthill
Trường tiểu học Fox Creek
Trường tiểu học Heritage
Trường trung học phổ thông 
Highlands Ranch
Trường trung học cơ sở Mountain 
Ridge
Trường trung học phổ thông 
Mountain Vista
Học viện Platte River
Trường tiểu học Redstone
Trường trung học phổ thông Rock 
Canyon
Trường trung học cơ sở Rocky 
Heights
Học viện SkyView
Trường tiểu học Stone Mountain

Quận D
Christina Ciancio-
Schor

Trường tiểu học Castle Rock
Trường tiểu học Cherry Valley
Daniel C. Trường trung học phổ 
thông Oakes
Trường trung học phổ thông 
Quận Douglas
Trường mầm non Center South
Trường Trực tuyến Colorado 
eDCSD
Trường tiểu học Flagstone
Trường tiểu học Franktown
Trường trung học cơ sở Mesa
Trường Từ tính Phục hưng
Trường trung học cơ sở Phục 
hưng
Trường tiểu học Rock Ridge
Trường tiểu học Sage Canyon
Trường tiểu học South Ridge
Học viện World Compass

Quận E
Kevin Leung

Trường tiểu học Acres Green
Học viện Hoa Kỳ Castle Pines
Học viện Ascent Classical
Trường tiểu học Buffalo Ridge
Trường bán công DCS 
Montessori
Học viện Eagle
Trường mầm non Center North
Trường tiểu học Eagle Ridge
Trường Từ tính Lone Tree 
Trường tiểu học Timber Trail
Trường tiểu học Wildcat

Quận F
David Ray

Trường trung học cơ sở Cimarron
Trường tiểu học Frontier Valley
Trường tiểu học Gold Rush
Trường tiểu học Iron Horse 
Trường tiểu học Legacy Point
Trường trung học phổ thông 
Legend
Học viện Leman Classical
Trường tiểu học Mountain View
Trường tiểu học Northeast
Trường tiểu học Pioneer
Trường trung học phổ thông 
Pondersora
Trường trung học cơ sở 
Sagewood

Quận G
Krista Holtzmann

Học viện Hoa Kỳ Motsenbocker
Thử thách để Hoàn thiện
Trường trung học Chaparral 
Trường tiểu học Cherokee Trail
Trung tâm Hỗ trợ Học sinh DC
Học viện Global Village
Trường tiểu học Mammth Heights
Học viện North Star
Parker Core Knowledge
Parker Performing Arts
Trường tiểu học Pine Grove
Trường tiểu học Pine Lane
Trường tiểu học Prairie Crossing
Trường trung học cơ sở Sierra

Hội đồng Giáo dục Học Khu Quận Douglas 

Hội đồng Giáo dục của chúng tôi được cộng đồng bầu chọn và 

cam kết thực hiện mô hình quản trị chính sách. Bảy thành viên 

của Hội đồng Giáo dục được bầu theo nhiệm kỳ bốn năm tại 

các cuộc bầu cử định kỳ hai năm một lần. Mỗi thành viên hội 

đồng đại diện cho một trong bảy quận và được bầu chung. Hội 

đồng Giáo dục của chúng tôi hoan nghênh và cân nhắc phản 

hồi từ nhiều bên liên quan thông qua các cuộc khảo sát cộng 

đồng và các cuộc họp hội đồng. 
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Tổng quan
Nhằm ứng phó với mối đe dọa sức khỏe cộng đồng từ COVID-19, Học Khu Quận Douglas 
(DCSD) đã thiết lập kế hoạch học tập từ xa sau đây, trong đó nêu rõ cam kết của chúng tôi 
trong việc đảm bảo rằng mỗi học sinh trong số 68.000 học sinh của chúng tôi có thể duy trì 
hứng thú tham gia học tập bằng các phương pháp dạy và học từ xa, trong thời gian trường 
học tạm thời đóng cửa. Các bậc phụ huynh và gia đình có thể tìm hiểu thêm về những động 
thái của DCSD trong cuộc khủng hoảng sức khỏe COVID-19 và tìm thấy nhiều nguồn thông 
tin và hỗ trợ tại địa chỉ www.dcsdk12.org/coronavirus

Trong tuần đầu tiên đóng cửa trường học, trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo học sinh có 
đủ các thiết bị hỗ trợ việc học từ xa.  Chúng tôi cũng nhận thấy việc chuyển sang học từ xa 
có thể dành cho nhân viên và học sinh của chúng tôi và bắt đầu chuyển đổi sang việc học từ 
xa bằng cách sử dụng các bài tập đơn giản, dễ quản lý, tập trung vào thực hành, ôn tập và 
tăng vốn kiến thức.

Trong suốt quá trình đóng cửa trường học kéo dài, giáo viên DCSD sẽ tiếp tục cung cấp cho 
học sinh các bài giảng được thiết kế để xây dựng dựa trên quỹ đạo học tập đã thiết lập trên lớp. 
Các giáo viên sẽ làm như vậy bằng cách sử dụng các tùy chọn học tập từ xa được xác định trong 
kế hoạch này. Tùy thuộc vào ưu tiên của giáo viên, mức độ thoải mái và cấp lớp/lĩnh vực môn 
học được giảng dạy, bài giảng có thể khác nhau trong mô hình giảng dạy do giáo viên hướng 
dẫn, bao gồm về các cơ hội học tập của học sinh đồng bộ và không đồng bộ (ví dụ: bài giảng lớp 
học trực tuyến với giáo viên học sinh so với bài tập ngoại tuyến, bài giảng được ghi lại, v.v).  

Mục tiêu của kế hoạch học tập từ xa DCSD là nhằm mục đích giữ cho học sinh hứng thú 
tham gia học tập để các em có thể học tập và phát triển, đồng thời mang đến cho các em 
những cơ hội ý nghĩa để kết nối và hòa nhập cộng đồng. DCSD cam kết đảm bảo học 
sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên của chúng tôi luôn kết nối với cộng đồng DCSD trong 
suốt quãng thời gian đầy thách thức này bằng cách hỗ trợ dạy và học từ xa liên tục, cung cấp 
cho mỗi học sinh quyền truy cập như nhau đến chương trình học từ xa, đảm bảo học sinh 
được truy cập liên tục vào các tài nguyên sức khỏe tinh thần, đồng thời giới thiệu những 
phương pháp thực hành và tài nguyên tốt nhất đến với các nhà giáo dục của chúng tôi.

Mặc dù Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD dành cho tất cả các trường DCSD, các trường bán 
công được điều hành bởi các hội đồng quản trị riêng biệt. Đối với các câu hỏi liên quan đến 
các chi tiết cụ thể như điểm danh, chấm điểm, công nghệ và internet/wifi, vui lòng liên hệ 
trực tiếp với trường bán công.
eDCSD - Xin lưu ý, kế hoạch học tập từ xa này không áp dụng cho eDCSD, trường này sẽ tiếp 
tục hoạt động như một trường K-12 trực tuyến mà không có các nhóm lớp học trực tiếp. Học 
sinh eDCSD sẽ tiếp tục truy cập các lớp học như bình thường.

Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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http://www.dcsdk12.org/coronavirus
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Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Đảm bảo học sinh có quyền truy 
cập liên tục vào các tài nguyên 
sức khỏe tinh thần

Cố vấn trường học, nhân viên xã hội trường học và nhà tâm 
lý học trường học sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và chăm sóc 
sức khỏe tinh thần cho học sinh, bao gồm cả tư vấn cá nhân 
và nhóm, trực tuyến sử dụng các công cụ như Google Meets.  
Học sinh sẽ có quyền truy cập để yêu cầu một buổi tư vấn bất 
kỳ lúc nào.  Các cố vấn và nhà cung cấp sức khỏe tinh thần 
cũng sẽ cung cấp các hoạt động học tập cảm xúc xã hội mà 
học sinh có thể thực hiện tư do tại nhà.  Các nhà cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần sẽ nỗ lực hết sức để tiếp 
tục thực hiện việc đánh giá giáo dục đặc biệt và tham dự các 
cuộc họp IEP trực tuyến trong suốt thời gian đóng cửa trường 
học.  Các cố vấn trung học phổ thông sẽ tiếp tục thực hiện 
tư vấn học tập với học sinh.  Trong trường hợp lo ngại về an 
toàn, một cố vấn hoặc nhà cung cấp sức khỏe tinh thần sẽ 
tiến hành đánh giá an toàn qua mạng, liên hệ với phụ huynh 
và kết nối gia đình với các nguồn lực cộng đồng.  Sau đây là 
các nguồn lực cộng đồng quan trọng dành cho phụ huynh.

• Gọi 911 nếu có mối đe dọa khẩn cấp với con của quý vị 
hoặc người khác

• Dịch vụ Khủng hoảng Colorado: 1-844-493-TALK (8255)

• Đường dây nóng Khủng hoảng Quốc gia: 1-800-273-8255

• Dịch vụ Khủng hoảng Colorado: Walk-In Locations

• AllHealth Network: 303-730-8858

• Denver Springs: 720-643-4300

• Highlands Behavioral Health System: 720-348-2800

• Peakview Behavioral Health: 888-235-9475
 (Địa điểm Lone Tree cho người lớn đã mở cửa)

Cung cấp các 
phương pháp thực 
hành và tài nguyên 
tốt nhất cho các nhà 
giáo dục

DCSD đang cung cấp cho các giáo viên 
quyền truy cập vào một trang web học tập 
từ xa chứa đầy các tài nguyên và hỗ trợ 
để giúp họ thiết lập các kế hoạch bài học 
từ xa. Trang web cũng cung cấp cho giáo 
viên các video hỗ trợ được hướng dẫn 
về cách thiết lập lớp học trực tuyến qua 
Google Meets. Ngoài ra, DCSD đã xây 
dựng Cộng đồng Google nơi các nhà giáo 
dục của chúng tôi có thể kết nối với các 
đồng nghiệp của họ để chia sẻ các mẹo, 
thủ thuật, tài nguyên và phương pháp thực 
hành tốt nhất và trao đổi lời khuyên và hỗ 
trợ. Cuối cùng nhưng không kém phần 
quan trọng, DCSD hiện đang cung cấp 
cho nhân viên của mình quyền truy cập 
vào Phát triển Chuyên môn và truy cập kỹ 
thuật số vào Lập trình Thư viện DCSD.

Hỗ trợ giảng dạy từ xa 
liên tục 

DCSD sẽ tiếp tục hỗ trợ việc dạy và học 
thông qua nhiều tài liệu kỹ thuật số và 
phi kỹ thuật số kết hợp với các hoạt động 
giảng dạy để duy trì tiến độ học tập trong 
thời gian các trường học bị đóng cửa do 
tình trạng khẩn cấp hiện nay.

Cung cấp cho mỗi 
học sinh quyền truy 
cập như nhau vào 
việc học từ xa

DCSD cam kết cung cấp cho những học 
sinh/gia đình cần hỗ trợ thiết bị công nghệ 
và kết nối internet để tham gia học tập từ 
xa nếu có thể thông qua các phương thức 
thương mại khả thi. Điều này đã có thê 
thực hiện nhờ cộng đồng của chúng tôi đã 
bỏ phiếu phê duyệt biện pháp Trái phiếu 
vào tháng 11 năm 2018, cũng như quan 
hệ đối tác cộng đồng với Thư viện và nhà 
cung cấp của Douglas County như Verizon 
và Comcast.

Các gia đình vẫn cần đến thiết bị học từ 
xa có thể điền vào khảo sát về nhu cầu 
công nghệ của DCSD để yêu cầu một thiết 
bị công nghệ hoặc hỗ trợ kết nối internet. 
Những người hoàn thành khảo sát sẽ được 
liên lạc qua email và cung cấp thông tin về 
cách nhận thiết bị đã yêu cầu.

https://coloradocrisisservices.org/
https://denversprings.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform?fbzx=5212229254191298580


Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
_________________________________________________________________                                                              ________________________________________________________________

Dịch vụ Phiên dịch cho Phụ 
huynh/Người giám hộ
Việc liên lạc với phụ huynh/người giám hộ 
là vô cùng quan trọng. Phụ huynh/người 
giám hộ không thành thạo tiếng Anh sẽ 
được cung cấp dịch vụ phiên dịch qua 
điện thoại tối thiểu miễn phí. Vui lòng liên 
hệ với giáo viên chủ nhiệm của con quý vị 
hoặc hiệu trưởng bằng ngôn ngữ ưu tiên 
của quý vị qua email. 

Điểm danh
Giáo viên sẽ không điểm danh Infinite 
Campus trong thời gian đóng cửa trường, 
nhưng sẽ tiếp tục theo dõi việc tham gia 
học tập của học sinh như:  
• Việc hoàn thành bài tập của học sinh.
• Việc điểm danh cùng giáo viên của học 
sinh.

• Việc học sinh tham gia lớp học ảo "trực 
tuyến".

• Các bài đăng của học sinh trong Google 
Classroom hoặc các nền tảng kỹ thuật 
số khác theo hướng dẫn của giáo viên.

Ban giám hiệu, cố vấn và giáo viên của 
DCSD sẽ tiếp tục nỗ lực liên lạc với các 
gia đình khi học sinh không tham gia các 
cơ hội học tập.
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Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chấm diểm
Kế hoạch học tập từ xa của DCSD tập trung vào việc học của học sinh, chứ không phải điểm số. 
Trong thời gian đóng cửa trường học này, DCSD đang tiếp cận điểm số theo một kế hoạch "giữ 
vô hại", trong đó điểm số sẽ không bị thấp đi từ cuối quý ba; thay vào đó, điểm số chỉ có thể cải 
thiện hơn. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh và phụ huynh nhìn nhận giá trị của việc học và 
chuẩn bị cho cấp độ tiếp theo mà không phải chịu thêm áp lực của điểm số. Chúng tôi nhận thấy 
rằng một số học sinh, giáo viên và phụ huynh có thể gặp khó khăn trong việc tham gia vào kiểu 
học này vì nó rất khác với cách mà chúng ta dạy và học thông thường. Tất cả chúng ta sẽ cùng 
tiếp tục nỗ lực hết mình để tận dụng tối đa việc học từ xa.

Trường tiểu học 
Trong thời gian học tập từ xa, dữ liệu đánh giá và các phản hồi xây dựng sẽ tiếp tục là trọng tâm 
chính trong việc đánh giá học tập.  Báo cáo tình hình học tập cuối năm cấp tiểu học sẽ không 
được hoàn thành trong năm nay.

Giáo viên sẽ tập trung vào các cơ hội để học sinh học những kiến thức cần thiết với ưu tiên về nội 
dung và các kỹ năng quan trọng; đưa ra phản hồi liên tục để đánh giá việc học; và, tập trung vào cam 
kết tham gia, sự tiến bộ và kết nối của học sinh. Điều này sẽ cho phép học sinh và phụ huynh/người 
giám hộ hiểu và suy ngẫm về quá trình học tập và tiến bộ của học sinh.

Giáo viên sẽ cung cấp thông tin phản hồi liên tục về việc học tập cho học sinh và phụ huynh/
người giám hộ.

Trường trung học cơ sở
Trong thời gian học tập từ xa, dữ liệu đánh giá và các phản hồi xây dựng sẽ tiếp tục là trọng tâm 
chính trong việc đánh giá học tập.  Các điểm bằng chữ tích lũy quý IV sẽ không được báo cáo cho 
cấp trung học cơ sở.

Giáo viên sẽ tập trung vào các cơ hội cho phép học sinh học các nội dung cần thiết phù hợp với tiêu 
chuẩn của tiểu bang và tạo cơ hội để đánh giá thói quen học tập với sự tham gia, phát triển và kết nối 
dựa trên các kỹ năng quan trọng.

Dữ liệu đánh giá và các phản hồi xây dựng sẽ tiếp tục là trọng tâm chính trong việc đánh giá học 
tập.  Giáo viên sẽ cung cấp thông tin phản hồi liên tục về việc học tập cho học sinh và phụ huynh/
người giám hộ.

Những học sinh đã trượt các khóa học trước kỳ nghỉ mùa xuân nên có cơ hội để cải thiện.
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Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trường trung học phổ thông
Trong khoảng thời gian học tập từ xa, học sinh chỉ có thể cải thiện điểm số, các bài tập cần nộp của quý ba, thông qua việc học từ xa. 

Giáo viên sẽ tập trung vào các cơ hội để tìm hiểu các yếu tố cần thiết và đưa ra phản hồi liên tục nhằm đánh giá việc học với cam 
kết tham gia, phát triển và kết nối dựa trên nội dung ưu tiên và các kỹ năng quan trọng để học sinh và phụ huynh/người giám hộ 
phản ánh sự tiến bộ của học sinh trong học tập.  

Những học sinh đã trượt các khóa học trước kỳ nghỉ mùa xuân nên có cơ hội để cải thiện.

Xếp lớp Nâng cao 

Hội đồng Cao đẳng (các nhà phát triển các khóa học và bài 
kiểm tra Xếp lớp Nâng cao) đã công bố các kỳ thi AP sẽ chỉ bao 
gồm các chủ đề và kỹ năng mà hầu hết giáo viên và học sinh 
AP đã ôn tập trên lớp vào đầu tháng Ba.

Các kỳ thi trực tiếp truyền thống sẽ không diễn ra. Chỉ trong 
năm học 2019-2020, học sinh có thể làm bài kiểm tra trực tuyến 
trả lời tự do trong vòng 45 phút tại nhà. 

Các trường cao đẳng hỗ trợ giải pháp này và cam kết đảm bảo 
rằng các học sinh AP nhận được số tín chỉ mà họ đã tích lũy 
trong năm nay.

Các lớp Xếp lớp Nâng cao sẽ phù hợp với các phương pháp 
thực hành chấm điểm học tập từ xa của DCSD, với một kế 
hoạch "giữ vô hại" trong đó điểm số sẽ không giảm từ cuối quý 
ba; thay vào đó, điểm số chỉ có thể cải thiện.

Tuyển sinh đồng thời và giáo dục kỹ thuật nghề (CE & CTE)
Ủy ban Giáo dục Đại học (HLC) đã đưa ra ngoại lệ một lần cho 
kỳ học Mùa xuân 2020 nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng 
COVID-19. Thay vì các học sinh được yêu cầu phải đáp ứng 
100% kết quả học tập khóa học, yêu cầu hiện nay là chỉ cần đáp 
ứng 80% kết quả học tập thì sẽ không ảnh hưởng đến việc cấp 
tín chỉ cao đẳng. Hãy ghi nhớ yêu cầu giảm trừ này vì đôi khi 
thông tin này có thể đã bị mất khi chuyển sang học từ xa.

Học sinh trong các khóa học CTE và CE đã hoàn thành 80% kết 
quả học tập có thể chọn tạm dừng lớp của mình hoặc tiếp tục làm 
bài tập để cải thiện điểm số. 
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Số giờ phục vụ 
cộng đồng để tốt 
nghiệp
Mặc dù DCSD coi dịch 
vụ cộng đồng là cơ hội 
để mang đến cho học 
sinh trải nghiệm để trở 
thành công dân có trách 
nhiệm thông qua việc giúp 
đỡ người khác đồng thời 
học cách vị tha và thúc đẩy sự phát 
triển cá nhân, những hạn chế do 
ảnh hưởng của COVID-19 sẽ khiến 
học sinh khó hoàn thành yêu cầu 
này.  Yêu cầu tốt nghiệp Dịch vụ 
Cộng đồng được miễn cho niên 
khóa 2020.  Tuy nhiên, chúng tôi 
cũng hiểu rằng tình nguyện và dịch 
vụ trở nên quan trọng trong khủng 
hoảng hơn bao giờ hết. Chúng tôi 
khuyến khích học sinh tìm kiếm cơ 
hội thích hợp để đóng góp cho cộng 
đồng của mình trong khi tuân thủ các 
biện pháp cách ly xã hội. Chúng tôi 
cũng khuyến khích học sinh tham gia 
vào cộng đồng của họ sau đại dịch 
này, sau khi tốt nghiệp và trong suốt 
quãng thời gian trưởng thành. 
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Hướng dẫn Giáo dục Đặc biệt
Theo hướng dẫn của Liên bang từ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ và Sở Giáo 
dục Colorado, nếu một học khu đóng cửa các trường học để làm 
chậm hoặc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, và tiếp tục cung 
cấp các cơ hội giáo dục cho dân số giáo dục phổ thông, các trường 
phải đảm bảo rằng học sinh khuyết tật cũng có quyền truy cập như 
vậy đến các cơ hội tương tự. Cũng bao gồm trong yêu cầu này, các 
trường phải thực hiện Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) dành 
cho một học sinh khuyết tật ở mức độ lớn nhất có thể. 

Các dịch vụ IEP sẽ có thể khác nhau trong thời gian đóng cửa 
trường và chúng sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh khuyết tật. 
Các nhóm trường đang phối hợp với phụ huynh để lên lịch các dịch 
vụ IEP từ xa được thiết kế để hỗ trợ học sinh và duy trì các kỹ năng.  
Giáo viên giáo dục đặc biệt và các nhà cung cấp dịch vụ liên quan 
đang sử dụng nhiều nền tảng công nghệ tương tự để cung cấp dịch 
vụ giống như giáo viên giáo dục phổ thông. Các nhóm IEP sẽ cộng 
tác để hoàn thành các đánh giá giáo dục đặc biệt trực tuyến và để 
tạo điều kiện cho các cuộc họp IEP ảo diễn ra hiệu quả nhất có thể.  
Phụ huynh và các nhóm IEP sẽ phối hợp cùng nhau để quyết định 
xem có nên hoãn lại cuộc họp hoặc buổi đánh giá nào không.  Phụ 
huynh nên gửi câu hỏi về các dịch vụ giáo dục đặc biệt đối với con 
của họ cho người quản lý trường hợp, nhà cung cấp dịch vụ liên 
quan và sau đó đến hiệu trưởng nhà trường.

Giáo dục Năng khiếu
Người hướng dẫn giáo dục năng khiếu ở mỗi trường sẽ tiếp tục 
phối hợp với giáo viên, nhân viên hỗ trợ, học sinh và gia đình để 
thực hiện lập trình như được nêu trong Kế hoạch học tập nâng cao 
của học sinh. Người hướng dẫn Giáo dục Năng khiếu sẽ kết 
nối với học sinh và gia đình bằng nguồn thông tin chi tiết về 
việc cung cấp dịch vụ, theo dõi tiến độ và hướng dẫn do Sở 
Giáo dục Colorado về Giáo dục Năng khiếu quy định.       

Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12  |  Học Khu Quận Douglas



Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD
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Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh
Theo Sở Giáo dục Colorado, các trường phải nỗ lực hết 
sức để hỗ trợ người học tiếng Anh, cho phép họ truy cập 
nội dung học thuật. Phát triển ngôn ngữ tiếng Anh là một 
phần của mỗi khóa học và giáo viên dạy ESL/ELD sẽ tiếp 
tục làm việc cùng với các giáo viên giảng dạy lớp học và 
nội dung để hỗ trợ người học tiếng Anh. Nội dung cấp lớp 
cần được cung cấp đầy đủ khung học tập và hỗ trợ mà 
người học tiếng Anh cần để truy cập vào nội dung cấp lớp 
được cung cấp bởi lập trình trực tuyến/ảo. Giáo viên ESL 
sẽ kết nối với các gia đình để đảm bảo học sinh được tiếp 
cận với nội dung và phát triển ngôn ngữ tiếng Anh.

Như thường lệ, các gia đình được khuyến khích đọc, nói, 
viết và tương tác với nhau bằng ngôn ngữ ưu tiên của họ. 
Đây là một cửa ngõ mạnh mẽ dành cho văn hóa, học tập 
cảm xúc xã hội, kết nối và kỹ năng. Nhiều tài nguyên học 
thuật được sử dụng trong việc học ảo có sẵn nhiều ngôn 
ngữ. Vui lòng hỏi giáo viên dạy ESL/ELD của quý vị để biết 
thêm thông tin.

DCSD cam kết đảm bảo sự công bằng và điều này bao 
gồm các dịch vụ và chương trình cho các học sinh là 
người học tiếng Anh. DCSD sẽ cung cấp thêm thông tin 
cho các gia đình có học sinh học tiếng Anh thông qua giao 
tiếp ở trường và học khu. Giao tiếp sẽ có sẵn bằng ngôn 
ngữ mà phụ huynh có thể hiểu và phiên dịch và/hoặc 
biên dịch các tin nhắn sẽ được cung cấp miễn phí cho 
phụ huynh/người giám hộ.
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Kỳ vọng học tập từ xa với trường tiểu học
Mục tiêu của kế hoạch học tập từ xa DCSD là giữ cho các học sinh 
hứng thú tham gia học tập để các em có thể học hỏi và phát triển, 
đồng thời tạo cho các em những cơ hội có ý nghĩa để kết nối và hòa 
nhập cộng đồng. Các nhà giáo dục của DCSD sẽ mang đến cơ hội 
cho học sinh đọc, viết, chia sẻ ý tưởng, khám phá, sáng tạo, chơi và 
di chuyển. Quan trọng hơn cả, DCSD sẽ tiếp tục tuyên truyền cho 
các học sinh ý thức về cộng đồng và trạng thái tiêu chuẩn trong ngày 
học ảo của học sinh tiếp tục chương trình học tập theo kế hoạch. 

Tùy thuộc các giai đoạn phát triển của những học sinh trẻ tuổi nhất 
của chúng tôi, phụ huynh/người giám hộ có thể cần hỗ trợ con 
mình học tập từ xa. Ví dụ: giúp con quý vị đăng nhập vào thiết bị 
công nghệ và các ứng dụng khác nhau và hướng dẫn các con sơ 
qua về bài giảng khi cần thiết. 

Đối với trường mầm non đến Pre-K, giáo viên sẽ cung cấp các hoạt 
động được đề xuất để cho phép học sinh có cơ hội tiếp tục xây 
dựng kỹ năng nhận thức, thể chất và cảm xúc xã hội. Tham gia học 
tập là vui chơi, khám phá dựa trên yêu cầu. 

Đối với Mẫu giáo đến lớp 5/6, giáo viên sẽ cung cấp các bài tập mô 
tả mục tiêu và hoạt động học tập trong ngày. Các bài tập này có thể 
là sự kết hợp cân bằng giữa các bài tập trên trực tuyến và ngoại 
tuyến giúp kết nối với các bài giảng trước đây và chương trình 
giảng dạy hiện tại. Học sinh sẽ có thể xem các bài tập qua email, 
trên danh sách việc cần làm thông qua Google Classroom hoặc 
nền tảng kỹ thuật số khác theo chỉ định của giáo viên. 

Học sinh nên hoàn thành các bài tập của mình đồng thời vẫn chú 
ý đến việc nghỉ ngơi cho não, lý tưởng nhất là tham gia các hoạt 
động thể chất và/hoặc tập thể dục. Như mọi khi, giảng viên và quản 
trị viên luôn sẵn sàng qua email nếu quý vị muốn lên lịch một cuộc 
trò chuyện.

Hỗ trợ Học tập Từ xa
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Kì vọng đối với việc học từ xa cấp Trung học cơ 
sở và Trung học phổ thông
Mục tiêu của kế hoạch học tập từ xa DCSD là giữ cho các học sinh 
hứng thú tham gia học tập để các em có thể học hỏi và phát triển, 
đồng thời tạo cho các em những cơ hội có ý nghĩa để kết nối và 
hòa nhập cộng đồng. DCSD sẽ sử dụng các tài nguyên công nghệ 
hiện đang được sử dụng hàng ngày (như Google, Canvas hoặc 
Schoology) để kết nối, mở rộng và đào sâu việc học thông qua các 
thiết bị kỹ thuật số.

Nhiều khóa học trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể kết 
hợp thành phần 'trực tiếp' (đồng bộ) bằng Google Meet hoặc nền 
tảng kỹ thuật số tương tự khác và sẽ được ghi lại để học sinh có 
thể truy cập bài giảng khi cần.  Giáo viên sẽ phối hợp để lên lịch 
các tiết học 'trực tiếp' để giảm thiểu xung đột lịch trình cho các học 
sinh để các em có thể chọn tham gia mỗi buổi học 'trực tiếp'. 

Các học sinh cần ứng xử một cách lịch sự và tôn trọng khi học 
trực tuyến và tuân thủ quy tắc ứng xử công nghệ DCSD mà các 
em đã đồng ý khi ký vào sổ tay hồi đầu năm. Học sinh nên thay 
phiên nhau, đóng góp và đặt câu hỏi trong các cuộc thảo luận trên 
lớp. Máy tính xách tay do trường cung cấp sẽ có tất cả các ứng 
dụng và công nghệ có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trong quá 
trình học từ xa. Học sinh được khuyến khích sử dụng máy tính của 
trường trong thời gian này để đảm bảo tương thích.

Hỗ trợ Học tập Từ xa
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hỗ trợ Học tập Từ xa
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kỳ vọng của Giáo viên đối với Học tập Từ xa 
Học tập từ xa khác với việc học trực tiếp tại các tòa nhà của trường 
học. Giáo viên lập kế hoạch cho học tập từ xa là điều rất quan trọng để 
có được trải nghiệm ảo tích cực dành cho học sinh.  Vào sáng thứ Hai 
hàng tuần, học khu của chúng tôi sẽ tiến hành Lập kế hoạch Nhân viên 
DCSD.  Học sinh được khuyến khích sử dụng thời gian này để tổ chức 
công việc, hoàn thành mọi bài tập chưa làm xong và tham gia vào các 
hoạt động giúp tĩnh tâm để phù hợp với hướng dẫn cách ly xã hội. 

Các học sinh của chúng ta đều đã rất quen với thế giới kỹ thuật số, 
nhưng điều quan trọng là học sinh phải duy trì được sự cân bằng tốt giữa 
trường học/cuộc sống trong khi tham gia học tập trực tuyến  Kỳ vọng về 
học tập trực tuyến tại học khu của chúng ta là không bắt học sinh phải 
ngồi trước máy tính 7,5 giờ mỗi ngày. Toàn bộ việc học tập và các 
hoạt động nên diễn ra trong môi trường ảo. Không có bài tập bổ sung, 
ví dụ như không giao bài về nhà hoặc các phần luyện tập thêm vào 
buổi tối. Lập trường này đáp ứng nhu cầu xã hội và tình cảm, và sự 
công bằng của học sinh trên toàn học khu.  

Trong Kế hoạch Học tập Từ xa DCSD của chúng ta dành cho học sinh 
tiểu học, phần hướng dẫn và bài tập cho học sinh tổng cộng không 
được vượt quá bốn giờ mỗi ngày.  Đối với học sinh trung học cơ sở 
và trung học phổ thông, phần hướng dẫn và bài tập có thể vượt quá 
giới hạn đó một chút để duy trì quỹ đạo học tập bắt buộc vì bản chất các 
môn học khó hơn ở cấp độ này, bao gồm cả các khóa học Tăng tốc (dành 
cho học sinh trung học cơ sở), Thi lấy bằng Danh dự, AP và bài học cấp 
độ đại học.  Học sinh trung học cơ sở sẽ không phải nhận bài tập hoặc 
bài về nhà nhiều hơn so với lịch học bình thường hàng ngày.  

Các giáo viên có thể cung cấp kết hợp các cơ hội học tập cho học sinh 
tham gia, bao gồm cả các cơ hội học tập “theo yêu cầu” (không đồng 
thời) hoặc “trực tiếp” (đồng thời).  Phối hợp chặt chẽ với ban giám hiệu 
nhà trường, giáo viên sẽ xác định lựa chọn học tập từ xa nào là tốt nhất 
cho học sinh của họ. 
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Hỗ trợ Học tập Từ xa
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giáo viên lập kế hoạch học tập theo yêu cầu 
• Một mô hình giảng dạy có thể diễn ra bất cứ lúc nào - các con sẽ tự lập tốc độ học tập khi 

được giáo viên chia sẻ tài nguyên. Gia đình có thể giúp xác định lịch trình tại nhà cho thời 
gian học tập hàng ngày.

• Giáo viên có thể tạo và gửi video được thu lại để mô tả bài học và kết quả học tập.
• Giáo viên sắp xếp và cung cấp tài liệu dưới dạng kỹ thuật số (ví dụ: video, bài tập từ tài liệu 

của quận hoặc tài liệu bổ sung) để học sinh làm độc lập và nộp bài.
• Các tài nguyên được chia sẻ từ Google Classroom (ví dụ: video) và/hoặc các tài nguyên 

được hỗ trợ khác của quận.

Học "Trực tiếp" Ảo có Giáo viên Hướng dẫn  
• Bài giảng này diễn ra trong thời gian thực "trực tuyến".
• Giáo viên có thể thiết kế trình tự học tập dựa trên bài giảng trước đó và những gì học 

sinh của họ đang làm. Điều này có thể dưới hình thức hoạt động của một nhóm nhỏ 
hoặc nhóm lớn.

• Các tài nguyên được chia sẻ từ Google Classroom (ví dụ: video, bài giảng trực tiếp) và/
hoặc các tài nguyên được hỗ trợ khác của quận.

Giáo viên sẽ cung cấp tài nguyên và tài liệu giảng dạy thông qua các phương tiện từ xa 
sử dụng Google Classroom và Google Meet trừ khi được chỉ định khác.  Tất cả nhân viên 
đều có quyền truy cập vào các tài liệu học tập từ xa do quận cung cấp cũng như phát triển 
chuyên môn hỗ trợ các phương pháp thực hành tốt nhất cho việc học từ xa. Giáo viên có cơ 
hội tham gia vào nhiều lớp học chuyên nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy của họ.

Giao tiếp giữa Phụ huynh và Học sinh
• Giao tiếp giữa phụ huynh và học sinh sẽ chủ yếu diễn ra thông qua email, Google 
Classroom, Google 

 Meet, các nền tảng kỹ thuật số khác, và/hoặc qua điện thoại.
• Giáo viên được khuyến khích thiết lập giờ hành chính để kết nối với học sinh và gia đình 

nhằm hỗ trợ việc học từ xa.
• Các khóa học Xếp lớp Nâng cao - Các học sinh nên kết nối với giáo viên của mình để 

tìm hiểu thêm về kì vọng AP đã sửa đổi. Các học sinh cũng nên đăng nhập vào tài khoản 
College Board của mình để truy cập thêm thông tin.
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Lịch mẫu Học tập Từ xa
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Tuần 1 Ngày A Ngày B Ngày A Ngày B Ngày A

Tuần 2 Ngày B Ngày A Ngày B Ngày A Ngày B

Vùng Nội dung Thời gian học khuyến nghị

Ngữ văn 40 phút

Toán 40 phút

Khoa học 30 phút

Các môn xã hội 30 phút
Lớp đặc biệt 30 phút

Ngày A Ngày B

Toán Tiếng Anh

Các môn xã hội Khoa học

Tự chọn Tự chọn

Tự chọn/
Hội trường 

học

Tự chọn/
Hội trường 

học

Cấp Trung học cơ sở và Trung học 
phổ thông 
Đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, việc 
giảng dạy và bài tập của các con có thể vượt quá giới hạn tối 
đa bốn giờ một chút để duy trì quỹ đạo học tập theo yêu cầu 
cao hơn của các chương trình trung học. Toàn bộ việc học tập 
và các hoạt động nên diễn ra trong môi trường ảo. Không giao 
thêm bài tập, chẳng hạn như bài tập về nhà hoặc thực hành 
bổ sung vào buổi tối.  Xin lưu ý - các trường trung học cơ sở 
và trung học phổ thông của chúng tôi áp dụng lịch trình không 
giống nhau bao gồm các loại lịch trình hàng ngày và lịch khối; 
tuy nhiên, các bài giảng trực tuyến cho các nội dung khóa học 
sẽ được điều chỉnh phù hợp vào những ngày mà các khóa 
học đó thường được dạy. Dưới đây là ví dụ của lịch khối. 

Cấp Tiểu học



Hỗ trợ Học tập Từ xa
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kì vọng chung
Mục tiêu của chúng tôi trong những tuần tới là giữ cho học 
sinh hứng thú tham gia để các con có thể học hỏi và phát triển, 
đồng thời tạo cho các con những cơ hội có ý nghĩa để kết nối 
và hòa nhập cộng đồng.  Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi 
đã đặt ra những kỳ vọng sau đây cho giáo viên và học sinh: 

• Các công cụ của Google như Google Classroom, Google 
Hangouts và Google Meet là nền tảng ưu tiên trong việc 
giảng dạy cả học tập đồng bộ và không đồng bộ. Tuy nhiên, 
chúng tôi khuyến khích các nhà giáo dục DCSD tiếp tục sử 
dụng bất kỳ nền tảng/công cụ nào họ cảm thấy thoải mái 
hoặc quen sử dụng, miễn là nhà cung cấp nhận thức được 
và/hoặc hỗ trợ quyền riêng tư dữ liệu của học sinh K12. 
Giáo viên có thể tiếp cận với nhóm hỗ trợ I.T. DCSD nếu 
họ có câu hỏi liên quan đến bất kỳ công cụ nào hoặc quyền 
riêng tư về dữ liệu của công cụ đó. 

• Một số khóa học có thể có thành phần ’trực tiếp' (đồng bộ) 
hoặc các cơ hội truy cập ảo, giờ hành chính, ghi âm và/
hoặc diễn đàn trực tiếp bằng cách sử dụng một nền tảng 
như Google Meet và sẽ được ghi lại để học sinh có thể xem 
được bài giảng khi cần. 

• Các hiệu trưởng sẽ tiếp tục hợp tác với các giáo viên để 
xây dựng lịch trình cho các tiết học 'trực tiếp' để giảm thiểu 
xung đột lịch trình cho các học sinh để các con có thể chọn 
tham gia mỗi tiết học 'trực tiếp'.

• Học sinh cần nỗ lực hết sức, thể hiện tốt nhất trên lớp học 
trực tuyến của mình và tham gia các lớp học thường xuyên, 
nếu sức khỏe cho phép. 

• Học sinh cần biểu hiện một cách lịch sự và tôn trọng khi 
trực tuyến và tuân thủ các chính sách của DCSD JICJ và 
JICJ-R Học sinh sử dụng công nghệ thông tin của quận.
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Hỗ trợ Học tập Từ xa
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kì vọng đối với Học sinh
• Nỗ lực hết sức và thể hiện trên lớp học trực tuyến tốt nhất. 
• Tham dự các tiết học 'trực tiếp' nếu có hoặc xem phát lại bất kỳ tiết học 

nào được ghi lại.  
• Hoàn thành các hoạt động và bài tập mà giáo viên giao.
• Nhắc nhở phụ huynh/người giám hộ của mình thông báo cho trường 

hoặc giáo viên qua email nếu con không thể hoàn thành bài tập.
• Giữ liên lạc với giáo viên và nhân viên tư vấn vì họ sẽ kiểm tra email 

hàng ngày trong tuần trong các ngày học bình thường, trừ khi có quy 
định khác trong giờ làm việc của giáo viên.  

Hỗ trợ Kỹ năng Lãnh đạo 
Các nhóm lãnh đạo trường DCSD là một phần không thể thiếu trong kế 
hoạch học tập từ xa của chúng tôi vì chính họ sẽ chuyển văn hóa trường 
học tích cực trong các trường học của mình sang nền tảng ảo. 

✔   Hỗ trợ giáo viên trong việc xác định lựa chọn học tập từ xa nào là tốt 
nhất cho các con.

✔   Hỗ trợ giáo viên cung cấp tài nguyên và tài liệu giảng dạy thông qua 
các phương tiện từ xa như Google Classroom và Google Meet.

✔   Xem lại tài liệu học tập từ xa do quận cung cấp.
✔   Thiết lập giờ hành chính để kết nối với phụ huynh nhằm hỗ trợ việc 

học từ xa cho học sinh.
✔   Tham gia học tập kỹ năng lãnh đạo chuyên nghiệp và tham dự các 

buổi học ảo nhằm hỗ trợ việc lãnh đạo trong một môi trường dạy và 
học từ xa.

✔   Đảm bảo rằng họ đang theo dõi thông tin liên lạc của Học khu để biết 
thông tin cập nhật về việc đóng cửa trường học và kế hoạch học tập 
từ xa nhằm đảm bảo hệ thống truyền thông được tạo ra và triển khai 
đến các gia đình.
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Cách các Gia đình Có thể Hỗ trợ Học sinh  
Học tập Từ xa
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Các gia đình được yêu cầu hỗ trợ học sinh học tập bằng cách:

Vai trò Chung của Gia đình
• Đảm bảo rằng có sẵn một thiết bị và kết nối internet ở nhà (Vui 
lòng hoàn thành khảo sát này để cho biết nhu cầu sử dụng thiết 
bị và/hoặc kết nối internet phục vụ mục đích sử dụng tại nhà nếu 
cần thiết).

• Theo dõi kênh liên lạc với DCSD để biết thông tin cập nhật về 
việc đóng cửa trường học và kế hoạch giảng dạy tiếp theo.

• Khuyến khích học sinh tham gia vào nội dung học tập từ xa.
• Hiểu được thỏa thuận hoàn trả thiết bị DCSD trong việc sử dụng 
một thiết bị công nghệ do quận hoặc học khu cung cấp.

Lời khuyên trong việc hỗ trợ học sinh tiểu học 
• Thiết lập thói quen và kỳ vọng cho các con. 
• Tạo một không gian thoải mái, không bị quấy rầy cho con làm 
việc và học tập. 

• Phối hợp với các giáo viên giảng dạy con của mình và thử sức 
nếu có bất kỳ thử thách nào phát sinh trong quá trình học. 

• Gửi email cho giáo viên giảng dạy con của quý vị nếu có bất kỳ 
câu hỏi về bài tập hoặc hoạt động nào. 

• Tạo cơ hội cho con họ chơi và di chuyển ra ngoài, đồng thời 
thực hành cách ly xã hội một cách có trách nhiệm. 

• Giữ các thiết bị công nghệ và bộ sạc ở cùng một nơi trong nhà 
(ví dụ: phòng khách, v.v.). 

Lời khuyên trong việc hỗ trợ học sinh trung 
học cơ sở và Trung học phổ thông
• Giúp học sinh quản lý việc học trực tuyến bằng cách khuyến 
khích các con tham gia vào tất cả các lớp và hoàn thành bài tập.

• Tạo một nơi thoải mái, không bị quấy rầy cho các con làm bài 
tập và tham gia các lớp học trực tuyến. 

• Khuyến khích các con kết hợp hoạt động thể chất và nghỉ giải 
lao lành mạnh giữa các tiết học trong ngày, đồng thời thực hành 
cách ly xã hội một cách có trách nhiệm.

• Yêu cầu học sinh sử dụng tên người dùng và mật khẩu cho các 
tài nguyên hướng dẫn có thể truy cập thông qua cổng thông tin 
và/hoặc trang web của học khu quận.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3p69zp_AT3hkoACA-EsGgTJSsoJNvv2VB2zcoeaDdXae5fg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1dQ1kqFNCSJp0O9M3QbZ2VvdLCohC76Wv/view?usp=sharing


Tài liệu cho Phụ huynh
Thư viện Số Overdrive
Thư viện kỹ thuật số DCSD của chúng tôi có đầy đủ các tựa 
sách và tính năng giúp con của quý vị dễ dàng thưởng thức 
những cuốn sách kỹ thuật số tuyệt vời! Sách âm thanh và sách 
điện tử có sẵn 24/7 thông qua ứng dụng Overdrive SORA. 

Tumblebooks
Hợp tác với Thư viện Quận Douglas, Tumblebooks là một thư 
viện kỹ thuật số khác có các tựa sách dành cho học sinh K-6. 
Kiểm tra với nhân viên thư viện trường của con qus vị để biết 
tên đăng nhập và mật khẩu.

Khi đọc cho con quý vị, hãy sử dụng các Mẹo Đọc To đơn giản 
sau đây.

GoNoodle
Một nguồn tài nguyên trực tuyến được sử dụng trong nhiều 
trường học của chúng tôi để khuyến khích niềm yêu thích dịch 
chuyển ở độ tuổi tiểu học và tăng sự quan tâm của các con với 
các video và trò chơi tương tác. 

Các Tài liệu Học tập khác
Bắt đầu: Quá tải với việc học trực tuyến: 8 lời khuyên mà các 
nhà giáo dục dành cho các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng

Liên đoàn giáo viên Hoa Kỳ
www.sharemylesson.com

Học viện Khan
https://www.khanacademy.org/

Hỗ trợ Sức khỏe Tinh thần
Đối với nhiều người trong chúng ta, việc tìm ra cách thích hợp 
để nói về coronavirus và giảm bớt sự lo lắng đi kèm với thời 
điểm chưa từng có này là điều cần thiết. Dưới đây là một số tài 
liệu có thể giúp đỡ quý vị trong vài tuần tới. DCSD liên tục bổ 
sung các tài liệu, như các tài liệu dưới đây, vào trang web của 
mình tại địa chỉ www.dcsdk12.org/coronavirus.

Làm thế nào để nói chuyện với con của quý vị về coronavirus

• Trò chuyện với trẻ em về COVID-19 (Coronavirus): Tài 
liệu dành cho phụ huynh

• Coronavirus (COVID-19): Làm thế nào để trò chuyện với con

• Làm thế nào để trò chuyện với con của quý vị về COVID-19 

Các Bài báo và Tài liệu khác

• Dạy con trong thời kỳ Coronavirus

• Đánh giá quá cao, Đánh giá quá thấp: 5 cách giúp 
trẻ vị thành niên kiểm soát nỗi sợ về coronavirus

• Ứng dụng giúp tĩnh tâm dành cho Trẻ nhỏ22  |  Học Khu Quận Douglas

Tài liệu Bổ sung
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

https://drive.google.com/file/d/10tHICce86i5NIhesuHAmt0E8A17qJERF/view
https://www.tumblebooklibrary.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fHome.aspx%3fcategoryID%3d77&categoryID=77
https://drive.google.com/file/d/1LuN8tlVM2ofw2-y7bjj3-d_BnTvsVgy0/view
https://family.gonoodle.com/
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
http://blogs.edweek.org/edweek/DigitalEducation/2020/03/e-learning_overload_8_tips_tea.html?cmp=eml-enl-eu-news2-rm&M=59233310&U=1315712&UUID=2fc0f07d26fe5473b5c902c74faa294f
https://sharemylesson.com/
https://www.khanacademy.org/
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=11702700
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/helping-children-cope-with-changes-resulting-from-covid-19
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://kidshealth.org/en/parents/coronavirus-how-talk-child.html
https://theconversation.com/coronavirus-qandas-answers-to-7-questions-your-kids-may-have-about-the-pandemic-133576
https://www.childandfamilymentalhealth.com/parenting/parenting-in-the-time-of-coronavirus/#more-3000
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.nytimes.com/2020/03/11/well/family/coronavirus-teenagers-anxiety.html
https://www.commonsensemedia.org/lists/meditation-apps-for-kids?j=7698356&sfmc_sub=170491175&l=2048712_HTML&u=143332603&mid=6409703&jb=713&utm_source=covid19_resources_jim&utm_medium=email
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