Học Khu Thống Nhất Elk Grove

THỜI KHÓA BIỂU 3X4 (Ngày 6 Tiết Truyền Thống) –
MÔ HÌNH ĐỒNG THỜI
Thứ Hai (Nghỉ học sớm)

Thứ Ba- Thứ Sáu

7:50 sáng

Giáo viên tới

7:50 sáng

Giáo viên tới

8:00 - 9:00

Sửa soạn

8:00 - 9:00

Giờ Học Tiết 1

9:00 - 9:20

Kỳ 1 Thực Hành Độc Lập và Hỗ Trợ

Chuyển tiếp
9:10 - 10:00

Giờ Học Tiết 1

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp
10:10 - 11:00

Giờ Học Tiết 2

9:30 - 10:30

Giờ Học Tiết 2

10:30 - 10:50

Kỳ 2 Thực Hành Độc Lập và Hỗ Trợ

Chuyển tiếp

Chuyển tiếp

11:10 - 12:00

Giờ Học Tiết 3

11:00 - 12:00

Giờ Học Tiết 3

12:00 - 12:30

Bữa trưa

12:00 - 12:20

Kỳ 3 Thực Hành Độc Lập và Hỗ Trợ

12:30 - 1:00

Sửa soạn

12:20 - 12:55

1:00 - 2:00
2:00 - 3:20
chiều

Thời Gian Hợp Tác/PLC để Học Từ Xa hiệu
quả

Học Sinh tập họp đi ăn Bữa Trưa/Bữa Sáng
Giáo Viên ăn Bữa trưa

12:55 - 1:55

Giao Tiếp Gia Đình/Hỗ trợ DL

1:55 - 3:20
chiều

Lập kế hoạch/Chuẩn bị/Hợp tác
(Đây hoàn toàn là thời gian chuẩn bị của
giáo viên không cần chuẩn bị trước )

Luân phiên họp nhân viên, huấn luyện nghiệp vụ,
họp bộ phận
Nhân viên sẽ được nghỉ khi cần thiết để đi tham
dự các Buổi Họp Hỗ Trợ Học Sinh IEP/504.

Giờ Học Thứ Hai (50 phút)

Giờ Học Thứ Ba-Thứ Sáu (60 phút)

•

•

•

•

Giáo viên trực tiếp với học sinh để kiểm tra, thiết lập kế
hoạch và các kỳ vọng trong tuần, đồng thời cung cấp
hướng dẫn đồng bộ qua Buổi Họp Zoom hoặc Google.
Ngoài thời gian học trên, học sinh cũng sẽ có thêm thời
gian thực hành độc lập ít nhất 30 phút cho mỗi lớp để đáp
ứng yêu cầu tối thiểu 240- phút theo SB 98.
Can thiệp để được xác định tại mỗi trường.

Giáo viên có thời gian trực tiếp hàng ngày với học sinh
để hướng dẫn đồng bộ qua Buổi Họp Zoom hoặc Google.
Giáo dục đồng bộ bao gồm các hoạt động giảng dạy
như giảng dạy tập trung, hướng dẫn, hợp tác làm việc,
và các hoạt động khác giữa giáo viên và học sinh

•

Thứ Ba – Thứ Sáu Thời Gian Hỗ Trợ & Thực Hành Độc
Lập (20 phút)
•

Giáo viên luôn sẵn sàng hỗ trợ học sinh trong tiết
học này để hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.
Học sinh có thể làm việc độc lập và một số học sinh có thể
được yêu cầu đăng nhập vào Buổi Họp Zoom/Google để
được hỗ trợ thêm.
Thời gian học của học sinh là 80 phút mỗi lớp

•

•

Thứ Ba -Thứ Sáu Giao Tiếp Gia Đình và/hoặc Hỗ Trợ DL
(60 phút. Chuẩn bị ngoài chu kỳ)/(140 phút. Giáo viên
chuẩn bị theo Chu Kỳ)
•
•

Giáo viên sẵn sàng hỗ trợ học sinh và gia đình.
Ngoài ra, thời gian này có thể được sử dụng cho các
hoạt động can thiệp và làm giàu, làm theo nhóm nhỏ,
và các hoạt động khác để hỗ trợ học sinh học tập.

