
Xin chào các phụ huynh học sinh lớp 6-12 của FWPS, 

Trong thời điểm COVID-19 này, khi chúng tôi khảo sát các gia đình, chúng tôi không thể bắt đầu với kế hoạch chi tiết vì 
chúng tôi thường phải tìm hiểu xem có bao nhiêu học sinh muốn tham gia vào việc học tập kết hợp và sau đó tinh chỉnh 
mô hình để tôn vinh khoảng cách giao tiếp và nhu cầu nhân sự. Chúng tôi xin lỗi nếu điều này đã gây ra nhầm lẫn. 

Chúng tôi muốn bạn có những thông tin mới nhất để bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho con mình. 

Chúng tôi đã tạo một liên kết khảo sát mới với thông tin mới nhất về mô hình kết hợp cho trung học cấp. Trả lời muộn 
nhất vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 3, 12:00 trưa. để cho chúng tôi biết nếu bạn chọn cách học ở xa 100% hoặc chọn 
hướng dẫn kết hợp / trực tiếp cho con bạn trong thời gian còn lại của năm học. Nếu phản hồi không được gửi, học 
sinh sẽ không có quyền truy cập vào mô hình kết hợp. 

• Nếu bạn chưa thực hiện khảo sát, vui lòng hoàn thành khảo sát muộn nhất vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 3, 
12:00 trưa.  

• Nếu bạn đã thực hiện cuộc khảo sát trước đó và muốn thay đổi lựa chọn của mình, bạn có thể làm như vậy trước 
hạn chót của cuộc khảo sát vào Thứ Ba, ngày 30 tháng 3, 12:00 p.m. sử dụng cùng một liên kết khảo sát được 
liệt kê ở trên. 

Với mô hình kết hợp cho trung học cấp, học sinh chọn cách học 100% từ xa và học sinh chọn cách học kết hợp sẽ được 
học cùng chương trình với giáo viên hiện có. 

• Học sinh học 100% từ xa: sẽ giống như học sinh tham gia lớp học qua Zoom. 
• Học sinh học kết hợp: sẽ có một số lớp học trực tiếp và một số lớp học từ xa. Học sinh học kết hợp sẽ nhận 

được: 
• Hai lớp học trực tiếp và hai lớp học từ xa (lớp học Zoom) 4 ngày một tuần do các giáo viên hiện có của họ 

giảng dạy.  
• Trong khi chúng tôi vẫn đang hoàn thiện lịch trình, các lớp học sẽ luân phiên có nghĩa là mỗi khóa học sẽ trực 

tiếp trong hai ngày và từ xa (lớp Zoom) hai ngày. Dưới đây là một ví dụ. 

Đây là một mẫu lịch trình kết hợp của trung học 

Các lớp học trực tiếp sẽ diễn ra cùng lúc với sinh viên tham gia từ xa. Lưu ý: Mặc dù các số lớp có thể khác nhau ở cấp 
trung học phổ thông và cấp trung học cơ sở, nhưng cấu trúc sẽ giống nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

7:50-10:00 
a.m. 

• Sinh viên 
học Kết 
Hợp vào 
trường để 
học trực 
tiếp  

• Sinh viên 
học từ xa 
tham gia 
lớp học 
qua Zoom 

• Sinh viên 
học Kết 
Hợp vào 
trường để 
học trực 
tiếp  

• Sinh viên 
học từ xa 
tham gia 
lớp học 
qua Zoom 

Tất cả các 
học sinh sẽ 
tham gia vào 
việc học 
không đồng 
bộ (độc lập). 

 

Hướng dẫn 
cho nhóm 
nhỏ, dành 
cho những 
học sinh đã 
được xác 
định riêng, sẽ 
được cung 
cấp. 

 

• Sinh viên 
học Kết 
Hợp vào 
trường để 
học trực 
tiếp  

• Sinh viên 
học từ xa 
tham gia 
lớp học 
qua Zoom 

• Sinh viên 
học Kết 
Hợp vào 
trường để 
học trực 
tiếp  

• Sinh viên 
học từ xa 
tham gia 
lớp học 
qua Zoom 

7:50-8:50 
a.m. (Bao 
gồm thời 
gian đến 
lớp cho học 
sinh Kết 
Hợp) 

Giờ lớp thứ nhất Giờ lớp thứ nhất Giờ lớp thứ ba Giờ lớp thứ ba 

9:00-10:00 
(Bao 
gồm tan 
lớp cho học 
sinh Kết 
Hợp) 

Giờ lớp thứ hai Giờ lớp thứ hai Giờ lớp thứ tư Giờ lớp thứ tư 

10:00-
11:00 

Di chuyển/Ăn trưa 
tại nhà / 

hỗ trợ không đồng 
bộ 

Di chuyển/Ăn trưa 
tại nhà / 

hỗ trợ không đồng 
bộ 

Di chuyển/Ăn trưa 
tại nhà / 

hỗ trợ không đồng 
bộ 

Di chuyển/Ăn trưa 
tại nhà / 

hỗ trợ không đồng 
bộ 

11:00-1:30  Tất cả sinh viên 
học kết hợp và 
sinh viên học từ xa 
đều tham dự các 
lớp học qua Zoom 
của họ từ xa 

Tất cả sinh viên 
học kết hợp và 
sinh viên học từ xa 
đều tham dự các 
lớp học qua Zoom 
của họ từ xa 

Tất cả sinh viên 
học kết hợp và 
sinh viên học từ 
xa đều tham dự 
các lớp học qua 
Zoom của họ từ 
xa 

Tất cả sinh viên 
học kết hợp và 
sinh viên học từ 
xa đều tham dự 
các lớp học qua 
Zoom của họ từ 
xa 

11:00-
11:55 

Giờ lớp thứ ba Giờ lớp thứ ba Giờ lớp thứ nhất Giờ lớp thứ nhất 

12:00-
12:30 

SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR SEL/CCR 

12:35-1:30 Giờ lớp thứ tư Giờ lớp thứ tư Giờ lớp thứ hai Giờ lớp thứ hai 

1:30-2:20 Học tập độc lập 
không đồng bộ 

Học tập độc lập 
không đồng bộ 

Học tập độc lập 
không đồng bộ 

Học tập độc lập 
không đồng bộ 

 

 



Các lớp học trực tiếp sẽ diễn ra cùng lúc với lớp học cho học sinh tham gia từ xa. 

Lưu ý: Mặc dù các số lớp có thể khác nhau ở cấp trung học phổ thông và cấp trung học cơ sở, nhưng cấu trúc sẽ giống 
nhau. 

*TAF@Saghalie sẽ có các thời khóa biểu tương tự với cấu trúc lịch trình đặc biệt của họ. Sắp có thông tin về Nautilus và 
Woodmont lớp 6-8. 

Mô Trình Kết Hợp Trung Học Cấp 

• FWPS cam kết cung cấp 30% học trực tiếp cho học sinh trung học. Dựa trên sự hợp tác và liên lạc của chúng tôi 
với OSPI, chúng tôi có thể đảm bảo với các gia đình rằng chúng tôi sẽ tuân thủ tuyên bố của Thống đốc. 

• QUAN TRỌNG: Các kế hoạch của chúng tôi phụ thuộc vào phương tiện đi lại, quy mô lớp học để duy trì 
khoảng cách giao tiếp và nhân sự. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên những yếu tố đó. 

• Xin nhắc lại, mô hình này KHÔNG phải là “học riêng trong lớp ”. Chúng tôi sẽ cung cấp hướng dẫn học tập trực 
tiếp. 

• Tại trường, học sinh sẽ được yêu cầu tuân theo các hướng dẫn khoảng cách giao tiếp và đeo khẩu trang. 
• Học sinh không đeo khẩu trang theo quy định sẽ không được phép ở lại trường. 

Đối với phụ huynh của học sinh mà cha mẹ của họ chọn học ở xa 100%: 

• Những học sinh chọn học ở xa hoàn toàn sẽ vào lớp học của họ qua Zoom bốn ngày một tuần thay vì đến lớp 
trực tiếp. 

• Việc học không đồng bộ vào các ngày thứ Tư vẫn tiếp tục. 
• Học sinh ở lại với giáo viên hiện có của họ. 

 

 

 

 

 


