Khảo Sát Mô Hình Học Tập Ưa Thích cho năm học 2021-2022
Cung cấp sự giảng dạy công bằng và chất lượng cao trong khi vẫn giữ cho học sinh,
gia đình và nhân viên an toàn nhất có thể vẫn là ưu tiên của chúng tôi.
Để lập kế hoạch tốt nhất cho năm học 2021-2022, chúng tôi cần tìm hiểu thông tin về
mô hình ưu tiên. Chúng tôi biết rằng việc chọn một sở thích có thể là một thách thức khi
mọi thứ vẫn chưa chắc chắn. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hiểu biết và sẵn sàng hoàn
thành các cuộc khảo sát này của bạn vì phản hồi đúng lúc của bạn là cực kỳ quan trọng
đối với việc lập kế hoạch và ra quyết định của chúng tôi
Bạn được yêu cầu chọn một trong ba tùy chọn cho mỗi con em của mình . Đây không
phải là cuộc chọn lựa cuối cùng cho năm học 2021-2022 . Đây là thông tin cần thiết
mà Học Khu cần có để hoàn thiện kế hoạch cho năm học sắp tới.
1. Hoàn Toàn Trở lại trường học - năm ngày mỗi tuần trong giờ học bình thường
2. Khóa Học Trực Tuyến của Học Khu Thống Nhất Elk Grove - Nghiên Cứu Độc
Lập dành cho học sinh lớp K-8
a. Học sinh được chỉ định cho một giáo viên của Khóa Học Trực Tuyến
HKTNEG và sử dụng chương trình giảng dạy trên mạng được hoàn thành
tại nhà. Học sinh phải dành 2-3 giờ mỗi tuần với giáo viên của mình với cá
nhân hoặc theo nhóm nhỏ. Thời gian trực tiếp của giáo viên này có thể là
trực tiếp, trực tuyến, hoặc phương tiện khác theo thỏa thuận. Phụ huynh
đóng vai trò quan trọng với tư cách là huấn luyện viên học tập trong Khóa
Học Trực Tuyến để hỗ trợ việc học tập của học sinh.
3. Trường Trung Học Phổ Thông Las Flores – Nghiên cứu độc lập dành cho học
sinh lớp 9-12
a. Học sinh được chỉ định cho một giáo viên nghiên cứu độc lập của Las
Flores và sử dụng một chương trình giảng dạy trên mạng được hoàn
thành tại nhà. Học sinh phải gặp giáo viên của mình một giờ mỗi tuần.
Thời gian học có thể trực tiếp, trực tuyến hoặc phương tiện khác theo
thỏa thuận. Học tập trực tiếp được ưu tiên nhưng không bắt buộc. Hỗ trợ
học tập bổ sung có thể được lên lịch khi cần thiết.
Lưu ý: Tiểu bang có thể thực hiện miễn trừ Học Tập Từ Xa cho năm học hiện tại với
điều kiện của đại dịch. Hiện nay, không có dấu hiệu cho thấy những miễn trừ tương tự
này sẽ có hiệu lực trong năm học 2021-2022 đối với mô hình học tập từ xa đầy đủ hoặc
mô hình đồng thời trực tiếp.
Vui lòng chọn một ưa thích cho mỗi con em của bạn:
● Hoàn toàn trở lại trường học - 5 ngày mỗi tuần trong giờ học bình thường

● Khóa Học trực tuyến của Học Khu Thống Nhất Elk Grove - Nghiên cứu độc lập
(lớp K-8)
● Trường trung học phổ thông Las Flores - Học tập độc lập (lớp 9-12)
Đối với những người quan tâm đến các chọn lựa học tập trực tuyến
Để cung cấp thông tin đầy đủ về việc ra quyết định ở địa phương của chúng tôi cũng
như thông báo cho những người ra quyết định ở cấp Tiểu bang, vui lòng chọn các mục
dưới đây mà bạn cảm thấy có tầm quan trọng cao trong trải nghiệm học tập trực tuyến:
● Học tập trực tiếp 5 ngày mỗi tuần
● Kết nối với trường học nơi cư trú
● Hỗ trợ đầy đủ về mặt học tập tình cảm xã hội
● Có khả năng tham gia các hoạt động và sự kiện ngoại khóa
● Điền kinh (áp dụng các quy định cụ thể của Hiệp Hội Giáo Dục Liên Trường California)

