Tham khảo Học Từ xa – Học sinh

Thống nhất Elk Grove quan tâm đến việc học cách chúng tôi có thể hỗ trợ tốt nhất cho các gia đình
có học tập từ xa. Kết quả sẽ được xử dụng để điều chỉnh và chỉnh đốn các dịch vụ để đảm bảo gia
đình và trường học được kết nối trong thời gian chưa từng có này.
1. 1. Bạn học trường nào?

2. Xin vui lòng chọc cấp lớp của bạn:

3. Bạn đang xử dụng thiết bị nào để học từ xa? (chọn tất cả những gì áp dụng)
EGUSD chromebook
Chromebook, laptop, or desktop PC cá nhân
Tablet (iPad, Amazon Fire, Samsung Galaxy, etc.)
Điện thoại
Không có

4. Bạn có thiết bị riêng để học từ xa hay bạn chia sẻ nó với người khác?
Tôi có thiết bị riêng để học từ xa
Tôi chia sẻ thiết bị với người khác

5. Bạn có truy cập internet để học từ xa trên thiết bị của bạn?
Có
Không
Thỉnh thoảng (vui lòng giải thích)
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6. Bạn dành bao nhiêu giờ mỗi ngày cho việc học từ xa và việc học?
Kém hơn một giờ
1 tới 2 giờ
3 tới 4 giờ
Nhiều hơn 4 giờ

7. Ai sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật cho thiết bị đào tạo từ xa của bạn, nếu bạn cần nó? (chọn tất cả những gì áp
dụng)
Ai đó trong gia đình tôi
Gia đình, Bạn bè, hay người khác
Nhân viên trường học hoặc học khu
Tôi không có quyền truy cập hỗ trợ kỹ thuật

8. Bạn đã nhận đủ thông tin (từ học khu và trường học) để sẵn sàng khi bắt đầu học từ xa?
Có
Không

9. Bạn có thể liên lạc với (các) giáo viên của bạn khi bạn cần?
Có
Không

10. Làm thế nào để bạn giữ liên lạc với (các) giáo viên của bạn? (chọn tất cả những gì áp dụng)
Điện thoại
Email
Synergy
Google Classroom
Cái khác (xin hãy chỉ ra cụ thể)

11. Trường hoặc khu học chánh có thể làm gì để cải thiện việc học từ xa?
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