
 

 

Reopening o C 00 S 
 
 

 

Họp Thông tin cho Phụ huynh   
Tiến sĩ  Emy Flores, Giám đốc Học khu 

 
 

    Mở lại trường học 



 
 
 
 
 
 
 

Quyết định của Hội đồng Quản trị 
 

 Chỉ thị của Sở Y tế Công cộng  
của California và Lệnh từ 
Thống đốc Gavin Newsom, ngày 
17 tháng 7 

 
Quy tắc của SB 98 cho việc Học tập 
từ xa 

Thời khóa biểu học hàng ngày 

Học sinh có được công nghệ  

Dịch vụ giữ trẻ 
 

Đảm bảo việc giảng dạy và  
học tập có chất lượng cao 

 

Chương trình buổi họp 
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Quyết định của Hội đồng quản trị của  
Học khu Evergreen School District 

 
 

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, Hội đồng quản trị của 
Học khu Evergreen School District đã nhất trí phê 
duyệt mô hình dạy học trực tuyến để khai giảng năm 
học 2020-21 bắt đầu vào ngày 19 tháng 8 năm 2020. 

Vào cuối tuần thứ ba của tháng 12, EESD sẽ đánh 
giá lại khả năng bảo vệ các trường học và giúp cho 
học sinh và nhân viên được khỏe mạnh và an toàn, 
để nếu chúng tôi có cần đổi sang Mô hình Học tập 
kết hợp, chúng tôi sẽ làm điều đó vào tháng 1, khi 
học sinh học trở lại sau từ kỳ nghỉ đông. 

 
 

 



 

Dữ liệu về COVID-19 của Santa Clara, ngày 21 tháng 7 

năm 2020 

 
 Số ca nhiễm COVID-19 tính đến ngày hôm nay là 8046 

 Tổng số người tử vong do COVID 19 đến hôm nay là 178 

 Dữ liệu về COVID-19 của Santa Clara cho thấy số ca nhiễm 
và tử vong đã tiếp tục gia tăng

Evergreen School District 
Source= Santa Clara County Health 

 



 Chỉ thị của Sở Y tế Công cộng California 

và Lệnh từ Thống đốc Gavin Newsom  

 
• Vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, Sở Y tế Công cộng California đã ra lệnh 

đóng cửa các trường học của các hạt trong Danh sách giám sát COVID-
19. 

• Thống đốc Gavin Newsom đã đề cập đến chủ đề này tại cuộc họp báo 
ngày 17 tháng 7 năm 2020 và đưa ra một bản tuyên bố phù hợp với chỉ 
thị của Sở Y tế Công cộng California. 

• Các trường học và học khu chỉ có thể mở lại để dạy học trực tiếp tại lớp 
nếu họ nằm trong quận hạt không có trong danh sách giám sát 14 ngày 
trước; Hạt Santa Clara đang nằm trong danh sách đó. 

• Các trường phải đóng cổng và chỉ có thể dạy học từ xa (trực tuyến) cho 
đến khi họ ra khỏi danh sách giám sát được ít nhất 14 ngày. 
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Tương tác trực tiếp 
mỗi ngày 

 
 

 

Phòng ngừa việc 
nghỉ học 

Sự hiện diện của 
học sinh 

 
 

 

Bảo đảm gia đình 
có được Internet 

Số phút dạy học 
mỗi ngày  

 

Hồ sơ về sự tham gia 
của học sinh mối 
tuần 

Phục vụ học sinh có 
nhu cầu đặc biệt 

 

Kế hoạch về Trách 
nhiệm 
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Các quy định về việc dạy học từ xa cho nhà trường 
Dự luật Thượng viện 98 – SB 98  



 Các quy định về việc dạy học từ xcho nhà 
trường: 

Quy định ‘Tương tác 
trực tiếp hàng ngày’ 
• Theo SB 98, nhà trường phải có 

tương tác trực tiếp hàng ngày giữa 
giáo viên và học sinh để giảng dạy, 
giám sát sự tiến triển và duy trì sự kết 
nối với trường học. 

• Thời khóa biểu hàng tuần sẽ phản ánh 
sự tương tác đối mặt trực tuyến mỗi 
ngày với học sinh. 

 
 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 
 

   Điểm danh học sinh 
• SB 98 bắt buộc báo cáo sổ điểm danh  

trong suốt thời kỳ dạy học từ xa. 
• Các trường phải điểm danh và ghi chép  

sự tham gia của học sinh, nếu không thì 
có nguy cơ mất tiền tài trợ từ Tiểu bang. 

• Học sinh không tham gia sẽ được tính 
vào con số học sinh thường vắng mặt 
của trường học. 

 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 

Số  
• SB 98 đưa ra số phút dạy học 
hàng ngày cho tất cả các cấp lớp. 

• 3 tiếng mỗi ngày cho mẫu giáo 

• 3 tiếng 50 phút cho lớp 1-3 

• 4 tiếng cho lớp 4-12 

Thời khóa biểu của trường sẽ phản 
ánh số phút dạy học cần phải có. 

 
 

 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 

Số phút dạy học hàng ngày 
 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 
 

Phục vụ học sinh có 
nhu cầu đặc biệt 
• SB 98 bắt buộc các trường cung cấp  

những sự chỉnh đổi cần thiết để phục vụ  
học sinh có nhu cầu đặc biệt. 

• Học sinh có nhu cầu đặc biệt sẽ nhận 
dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch  
vụ khác theo Kế hoạch Giáo dục cá nhân 
(IEP) của học sinh. 

 
 

MADE WITH 

 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 

 
Phòng ngừa việc nghỉ học 
• SB 98 định nghĩa sự tham gia hàng ngày 
& bắt buộc các học khu phát triển kế 
hoạch giúp học sinh trở lại nếu một học 
sinh bỏ lỡ hơn 60% giờ học hàng tuần. 

• Sự tham gia của học sinh là điều bắt buộc. 

• EESD sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo 
sự tham gia của học sinh, bao gồm cả 
việc đến thăm tại nhà, nếu cần thiết. 

 
 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 
 
 
 

 Đảm bảo học sinh và gia 
đình có Internet 
• Theo SB 98, các trường sẽ phải đảm 

bảo học sinh và gia đình có thiết bị và 
sự kết nối Internet cần thiết để học tập 
từ xa. 

• EESD sẽ cung cấp các điểm truy cập 
internet cho học sinh và gia đình 
không có dịch vụ Internet. 

• Tất cả các học sinh sẽ được mượn 
Chromebook hoặc iPad. 
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Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s 

 
Hồ sơ chứng nhận việc tham 
gia hàng tuần 
• SB 98 bắt buộc các học khu lập hồ sơ về 

sự tham gia hàng tuần của mỗi học sinh để 
cho thấy việc dạy học đồng bộ hoặc không 
đồng bộ cho việc dạy học từ xa nguyên 
ngày hoặc nửa ngày, xác minh sự tham gia 
hàng ngày, và giám sát các bài tập. 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 
 

Kế hoạch về trách nhiệm 
• SB 98 yêu cầu các học khu phát 
triển kế hoạch tiếp tục việc học và 
có được sự tham gia của học sinh 
trước hay vào ngày 30 tháng 9. 

• Kế hoạch Local Control Accountability 
Plan (LCAP) sẽ cần sự phê chuẩn  
của Hạt và Tiểu bang. 

 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



Distance Learning Requirements or Schoo s: 
 

Nội dung của bài giảng 
• Theo SB 98, chương trình dạy học 
từ xa phải có nội dung chất lượng 
cao phù hợp với tiêu chuẩn cấp lớp 
của California. 

• Giáo viên phải cung cấp sự hỗ trợ về 
học tập và các hỗ trợ khác được thiết 
kế để đáp ứng nhu cầu của học sinh 
không theo kịp cấp lớp hoặc cần 
được giúp trong các lĩnh vực khác. 

 

Các quy định về việc dạy học từ xa cho 
nhà trường: 



 Thời khóa biểu học hàng ngày  
 
 
 
 
 
 

Thời khóa biểu học hàng ngày 
đang được được thiết lập dựa 
trên các quy định dạy học từ xa, 
bao gồm số phút dạy học theo 
quy định. 
• 3 tiếng mỗi ngày cho lớp Mẫu giáo 

• 3 tiếng, 50 phút cho lớp 1-3 

• 4 tiếng cho lớp 4-8 

• THỜI KHÓA BIỂU CỦA TRƯỜNG SẼ PHẢN 
ÁNH SỐ PHÚT GIẢNG DẠY THEO QUY 
ĐỊNH CỦA DỰ LUẬT THƯỢNG VIỆN SB 98 
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Đảm bảo học sinh, gia đình và nhân viên có thể truy cập 
công nghệ 

EESD đang mua thiết bị để trợ giúp 

việc học tập. EESD sẽ thay khoảng 

25% số máy tính xách tay của giáo 

viên vào thời gian này. Điều quan 

trọng là các học sinh và giáo viên có 

công cụ cần thiết để làm công việc 

của họ. 
 



with the City of San Jose, 

i dcare 
 
 
 
 
 

 

We recognize the need for 
childcare. We are working 

YMCA, and other child-care 
providers to ensure 
availability of childcare for 
families. An update will be 
provided soon. 

I 

Dịch vụ giữ trẻ 
Chúng tôi nhận biết nhu 
cầu về dịch vụ giữ trẻ của 
quý vị. Chúng tôi đang làm 
việc với thành phố San 
Jose, YMCA và các cơ quan 
giữ trẻ khác để có được 
dịch vụ giữ trẻ cho các gia 
đình. Quý vị sẽ biết thông 
tin được cập nhật sau này. 



      
 

  
 

 
 

   
 

     
 

       
 

 
 
 
 

Đảm bảo việc giảng dạy và học  
chất lượng cao 

Chúng ta đang đối mặt với một sự 
thay đổi về mô hình trong việc 
giảng dạy và học tập, và sẽ cần 
huấn luyện các giáo viên về việc 
dạy học từ xa. EESD sẽ cung cấp 
việc đào tạo cần thiết cho 
giáo viên để họ có thể tiếp tục 
cung cấp các trải nghiệm học tập 
hàng đầu mà các quý phụ huynh 
muốn thấy từ học khu của chúng 
tôi. 
 



 

• Cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị trong 
thời gian bất ổn này. 

 
• Vui lòng truy cập trang web Cùng nhau 

giữ an toàn - ESD Safe Together - của 
chúng tôi (www.eesd.org/safetogether)  
để nhận tin tức và các cập nhật.. 

 
• Email các câu hỏi đến  safetogether@eesd.org 

 
• Các cuộc họp cộng đồng tiếp theo của chúng tôi 

sẽ diễn ra : 
Ngày 23 tháng 7 - Cuộc họp cộng đồng - có tiếng Việt  

Ngày 4 tháng 8 - Cuộc họp cộng đồng - tiếng Anh 

Chưa lên ngày - Cuộc họp cộng đồng lần thứ 2 - tiếng 

Tây Ban Nha 

 
Evergreen School District  

 


