Jeﬀerson ảo Tổng quan về
Trong những thời điểm không chắc chắn và chưa từng có này, các trường thuộc Giáo xứ Jeﬀerson cam kết cung cấp
nền giáo dục mà học sinh của chúng tôi xứng đáng để thành công trong cuộc sống và làm cho thế giới của chúng ta trở
nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi biết một số gia đình có thể muốn có một lựa chọn học tập thay thế cho (các) con của họ vào
năm học tới. Đáp lại COVID-19, chúng tôi muốn cho các gia đình của chúng tôi lựa chọn quyết định mô hình giảng dạy
trường học tốt nhất cho (các) học sinh của họ. Tài liệu này phác thảo Virtual Jefferson, tùy chọn học tập ảo tại nhà của
chúng tôi sẽ hỗ trợ học sinh lớp K-12 trong suốt năm học 2020-2021.
Virtual Jefferson sẽ:
● xảy ra năm ngày một tuần
● thu hút sinh viên sử dụng nền tảng học tập trực tuyến
● sử dụng các tài nguyên giảng dạy phù hợp, chất lượng cao do
● giáo viên hướng dẫn và sinh viên
● cung cấp linh hoạt cho thời gian giao việc trong ngày được hoàn thành
● cho phép sinh viên thực hiện việc học ảo tự thực hiện
● cung cấp hướng dẫn về ELA, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội cho học sinh lớp 8
● cung cấp hướng dẫn trong các khóa học cần thiết cho học sinh lớp 9-12
● cung cấp cho học sinh công nghệ, nếu cần
Giáo viên sẽ:
● chuẩn bị và cung cấp các bài học chất lượng cao bằng cách sử dụng nghiêm ngặt, tài nguyên giảng dạy phù
hợp
● hỗ trợ học sinh trong toàn nhóm và nhóm nhỏ
● bài tập hàng tuần và cung cấp phản hồi cho học sinh
● cung cấp chỗ ở cho những người học đa dạng
● có sẵn cho những học sinh có thể cần hỗ trợ bổ sung
● thường xuyên liên lạc với phụ huynh / người giám hộ qua email và điện thoại
Học sinh sẽ:
● tham gia hàng ngày bài học bắt buộc
● hoàn thành tất cả các bài tập về nhà và bài tậpyêu cầu
● đượcđủ điều kiện tham gia bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào do nhà trường cung cấp
● có thể tham gia các chương trình bữa ăn tại trường, bao gồm bữa sáng và bữa trưa
Phụ huynh / người giám hộ sẽ:
● cam kết gia tăng 9 tuần với tùy chọn tiếp tục Virtual Jefferson trong cả năm học để
● đảm bảo học sinh tham gia bài học và hoàn thành tất cả các bài tập cần thiết và bài tập về nhà kịp thời để
● đảm bảo học sinh thực hiện tất cả các bài kiểm tra địa phương và tiểu bang cần thiết để
● giao tiếp với giáo viên để đảm bảo thành công của học sinh
Chi tiết bổ sung:
● Bất kỳ học sinh nào tham gia Virtual Jefferson tùy chọnsẽ vẫn là học sinh tại trường học của mình .
● Nếu phụ huynh / người giám hộ quan tâm đến việc đăng ký (các) con của họ cho Virtual Jefferson chương trình,
họ phải hoàn thành Virtual Jefferson r egistration ởđây.
● Các gia đình phải hoàn thành Yêu cầu Thay đổi Mô hình Hướng dẫn của Trường để thoát Virtual Jefferson trước
khi kết thúc chín tuần.
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hợp tác khi chúng tôi làm việc cùng nhau để hỗ trợ (các) con của chúng tôi.

