Nhiều gia đình và học sinh trên toàn Louisiana sẽ tham gia vào khóa học ảo lần đầu tiên trong
khóa 2020-2021. Hệ thống lãnh đạo nhà trường đã dành hàng tháng chuẩn bị cho trải nghiệm
học mới này. Những người giáo dục tập trung vào việc tạo nên một trải nghiệm an toàn, tích
cực cho học sinh khi các em tham gia khóa học ảo. Một ưu tiên khác là đảm bảo những bài học
ảo này tiếp tục cung cấp cùng một chất lượng cao mà các gia đình mong đợi từ cách học truyền
thống, trực tiếp. Bộ Giáo dục Louisiana đang hỗ trợ các hệ thống và trường học trong kế hoạch
này qua sáng kiến Strong Start 2020. Chúng tôi đang làm việc với những người giáo dục
để đặt ra các kỳ vọng rõ ràng và cung cấp các tài nguyên hữu ích cho các gia đình. Các gia đình
có thể sử dụng hướng dẫn ảo này để hiểu rõ hơn về hình thức giáo dục ảo và cách hỗ trợ con
mình tốt nhất. Hướng dẫn này tập trung vào chỉ dẫn ảo, được cung cấp thông qua việc dạy và
học trực tuyến. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với giáo viên của con bạn hoặc
quản lý trường học.

HỌC TẬP ẢO TRÔNG NHƯ THẾ NÀO DƯỚI GÓC NHÌN CỦA
CON TÔI?
•
•
•
•

Học sinh sẽ có các hoạt động học tập ảo hàng ngày tương tác và hấp dẫn nhằm củng cố nội dung ở cấp lớp và ưu tiên các
nhu cầu xã hội và tình cảm.
Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động học tập khối lượng như một ngày học thông thường, và việc điểm danh sẽ được thực
hiện hàng ngày.
Học sinh có thể trải nghiệm cả hướng dẫn do giáo viên và tự học theo nhịp độ. Nó có thể bao gồm nhiều dạng như các hoạt
động học tập trên máy tính, trên giấy và thực hành.
Học sinh sẽ có cơ hội thường xuyên để tương tác với các nhân viên, giáo viên và các bạn cùng lứa.

CON TÔI TIẾP CẬN VIỆC HỌC ẢO NHƯ THẾ NÀO?
•
•
•
•

Mỗi học sinh sẽ có quyền truy cập vào một thiết bị cá nhân (ví dụ: máy tính xách tay, máy tính bảng) và kết nối internet phù
hợp để tham gia vào hướng dẫn trực tuyến và hoàn thành bài tập.
Giống như học tại lớp, học sinh sẽ tiếp tục sử dụng tài liệu giảng dạy chất lượng cao hỗ trợ khả năng tiếp cận và kỳ vọng cao.
Thiết bị bổ sung và/hoặc công nghệ hỗ trợ sẽ được cung cấp cho học sinh, nếu thích hợp, để đảm bảo tất cả học sinh, bao
gồm cả học sinh học tiếng Anh và học sinh khuyết tật, có thể tiếp cận với hướng dẫn ảo.
Hệ thống và/hoặc trường học sẽ hỗ trợ học sinh và gia đình hiểu các chính sách về quyền riêng tư và cách sử dụng các nền
tảng, công cụ và tài liệu ảo.
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THEO DÕI SỰ TIẾN BỘ CỦA CON TÔI BẰNG CÁCH NÀO?
•
•
•
•

Giáo viên sẽ đặt ra các kỳ vọng rõ ràng và nghiêm ngặt đối với bài của học sinh và truyền đạt cách đo sự hiểu bài thông qua
các bài tập và bài đánh giá.
Gia đình và học sinh sẽ nhận được kết quả đánh giá và cập nhật tiến độ thường xuyên trong suốt năm học.
Học sinh có thể nhận được sự hỗ trợ, nếu cần, liên quan đến cả tình trạng sức khỏe và tiến bộ học tập, giống như trong quá
trình giảng dạy tại lớp.
Sự tiến bộ của học sinh đối với các mục tiêu học tập đã xác định trong Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP), kế hoạch thuận
tiện cá nhân (IAP), kế hoạch học tập cá nhân và kế hoạch học tiếng Anh sẽ tiếp tục được theo dõi và chia sẻ với gia đình và
học sinh như trong quá trình học tại lớp.

CON TÔI SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO?
•

Gia đình và học sinh sẽ có cơ hội đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời kịp thời từ giáo viên, hiệu trưởng và cố vấn.

•

Học sinh và gia đình sẽ nhận được phản hồi cụ thể về quá trình học tập và tiến bộ của học sinh tối thiểu mỗi tuần một lần.

•

•

Những người học đa dạng, bao gồm cả học sinh khuyết tật và học sinh học tiếng Anh, sẽ nhận được cùng một mức độ hỗ trợ
và dịch vụ, ở mức độ cao nhất có thể, phù hợp với kế hoạch IEP, IAP hoặc EL như bình thường sẽ nhận được trong quá trình
hướng dẫn tại lớp. Dù học sinh sẽ nhận được cùng một mức hỗ trợ, các hỗ trợ cụ thể có thể sẽ được điều chỉnh để phù hợp
với môi trường học tập ảo.
Học sinh có thể làm việc với cố vấn để cập nhật kế hoạch tốt nghiệp cá nhân (IGPs) để đảm bảo tất cả học sinh đều đang đi
đúng hướng để tốt nghiệp đúng hạn.

TÔI HỖ TRỢ CON TRONG QUÁ TRÌNH HỌC ẢO NHƯ THẾ NÀO?
•

Tạo thói quen hàng ngày, để con bạn luôn biết khi nào sẽ đến lúc tập trung vào việc học.

•

Chọn một không gian yên tĩnh để là bàn học tại nhà cho con bạn.

•
•
•

Xác định (những) huấn luyện viên học tập, người sẽ hỗ trợ con bạn tham gia vào bài tập ở trường, đặc biệt là đối với trẻ
em từ mẫu giáo đến lớp 5 và trẻ em khuyết tật.
Yêu cầu con bạn đặt mục tiêu trước khi tham gia vào việc học. Ví dụ, hãy hỏi con, “Con dự định làm việc gì vào ngày hôm
nay? Con sẽ làm gì nếu con bí? Ba mẹ hỗ trợ con bằng cách nào?”
Khi con bạn đã hoàn thành công việc trong ngày, hãy yêu cầu con xem lại. Ví dụ, hỏi con, “Con học được gì hôm nay? Con
đã làm được gì hôm nay? Con thấy có thử thách nào hôm nay?”

•

Thường xuyên khuyến khích và nhắc nhở con bạn khi cần thiết.

•

Trong giờ giải lao và buổi tối, hãy khuyến khích các hoạt động không liên quan đến màn hình.

•

Hãy kiên nhẫn và linh hoạt với bản thân và con bạn. Tập trung vào việc đảm bảo rằng con bạn vẫn tham gia học tập, kết
nối với cộng đồng trường học của mình và được hỗ trợ về mặt tinh thần.
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