
23 tháng 10, 2020 

  

Kính gửi Nhân viên Brookline, Gia đình và Người chăm sóc, 

  

Tôi viết thư chiều nay với một thay đổi quan trọng về lịch trình sẽ ảnh hưởng đến tất cả học sinh lai 

(hoặc những học sinh được thiết lập để bước vào giai đoạn lai) ở các  lớp 1-8 bắt đầu từ tuần 2 

tháng 11 năm 2020 và các lớp 9-12 bắt đầu từ tuần 26 tháng 10. , Năm 2020  . Nhóm Lãnh đạo, 

Hiệu trưởng Nhà trường và Ủy ban Trường học Brookline đã quyết định biến Thứ Tư trở  thành 

một ngày  hoàn toàn xa vời  cho tất cả học sinh trong mô hình học tập kết hợp. 

  

Lịch biểu hàng tuần của Mô hình kết hợp, Lớp 1-12 (Đã sửa đổi 23/10/20) 

TUẦN 1 - Ví dụ 

   Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư 

(Sa thải sớm,  HOÀN TOÀN TỪ 

XA ) 

Thứ năm  Thứ sáu 

COHORT 

A 

Mặt đối 

mặt 

Mặt đối 

mặt 

Xa xôi  Xa xôi  Xa xôi 

COHORT 

B 

Xa xôi  Xa xôi  Mặt đối 

mặt 

Mặt đối 

mặt 

TUẦN 2 - Ví dụ 

   Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư 

(Sa thải sớm,  HOÀN TOÀN TỪ 

XA ) 

Thứ năm  Thứ sáu 

COHORT 

A 

Mặt đối 

mặt 

Mặt đối 

mặt 

Xa xôi  Xa xôi  Xa xôi 

COHORT 

B 

Xa xôi  Xa xôi  Mặt đối 

mặt 

Mặt đối 

mặt 

Thời khóa biểu này có hiệu lực từ  ngày 26 tháng 10 đối với học sinh từ  lớp 9-12  và có hiệu lực từ  ngày 2 

tháng 11 đối với học sinh từ  lớp 1-8. 



 

Thứ Tư sẽ vẫn là một ngày rút ngắn (tan học sớm), nhưng học sinh từ lớp 1-12 ghi danh vào mô 

hình kết hợp sẽ tham gia giảng dạy từ xa. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều trong bốn ngày qua 

sau khi chuyển sang mô hình hybrid và tin rằng sự thay đổi trong lịch trình này là điều tốt nhất cho 

các nhà giáo dục, học sinh và nhân viên của chúng tôi.   

  

Tại sao chuyển đổi? 

  

Mối quan hệ và xây dựng cộng đồng 

● Các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 bắt đầu năm học cùng nhau, mặc dù từ xa, và hiện đang 

bị tách ra do lịch trình kết hợp. Thứ Tư từ xa cho phép học sinh kết nối lại với các bạn 

học của mình và có lại trải nghiệm cả lớp.  

○ Học viên sẽ được học đồng bộ trực tiếp tương tự như những gì họ đã trải qua 

trong bốn tuần đầu tiên của RemotePlus.  

● Học sinh sẽ có nhiều thời gian trực tiếp hơn với (các) giáo viên của mình trong suốt cả 

tuần vì tất cả học sinh sẽ có hai ngày trực tiếp và nửa ngày từ xa mỗi tuần. Điều này cho 

phép nhiều thời gian hơn để tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh mà 

chúng tôi tin rằng đó là yếu tố cần thiết cho sự thành công của học sinh.  

  

Lập kế hoạch hướng dẫn và chương trình giảng dạy 

● Học sinh sẽ nhận được một ngày học tập đồng bộ mạnh mẽ vào thứ Tư trong các lĩnh 

vực nội dung của họ, giảm lượng thời gian không đồng bộ mà họ hiện có trong tuần học .  

● Giờ đây, giáo viên có thể lập kế hoạch mạch lạc hơn khi học sinh nhận được số điểm tiếp 

xúc như nhau mỗi tuần.  

○ Học sinh trong Nhóm A và B sẽ hòa hợp với nhau hơn vì các em sẽ có thời gian 

tương đương với giáo viên của mình mỗi tuần. Thứ Tư từ xa có thể phục vụ 

như một buổi kiểm tra toàn nhóm để tìm hiểu những quan niệm sai lầm hoặc hiểu 

lầm liên quan đến việc học.  

● Các giáo viên và chuyên gia (toán, đọc viết, nhà giáo dục đặc biệt) có thể tạo điều kiện cho 

việc hướng dẫn / can thiệp theo nhóm nhỏ hơn từ các lớp khác nhau có nhu cầu tương 

tự. Thứ Tư từ xa làm giảm bớt mối quan tâm về việc vượt qua các nhóm vì những nhóm 

nhỏ này có thể gặp nhau từ xa.  

● Đảm bảo thời gian cộng tác và chuẩn bị cho giáo viên hiệu quả hơn và ít căng thẳng hơn so 

với kế hoạch hiện tại trong mô hình kết hợp.  



Làm sạch và vệ sinh 

● Thêm thời gian để làm sạch và vệ sinh các tòa nhà kỹ lưỡng hơn giữa các nhóm  

○ Thêm thời gian để làm sạch thích hợp các tài liệu dùng chung như giấy, máy làm, 

sách thư viện, thao tác toán học, v.v.  

● Khi nhiều sinh viên vào tòa nhà theo mô hình kết hợp hơn, ngày dọn dẹp thứ Tư sẽ cho 

phép tòa nhà thở và có khả năng tăng thời gian chúng tôi có thể mở cửa trong mô hình 

này.  

Để nhắc lại: 

● Thứ Tư sẽ là một ngày hoàn toàn từ xa đối với học sinh theo mô hình kết hợp từ lớp 9-12 

bắt đầu từ  Thứ Tư, ngày 28 tháng 10 năm 2020.  

● Thứ Tư sẽ là một ngày hoàn toàn từ xa đối với học sinh trong mô hình kết hợp từ lớp 1-8 

bắt đầu từ  Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020.  

● Thứ Tư sẽ vẫn là một ngày về sớm  

● Lịch trình của Học viện đào tạo từ xa sẽ không thay đổi.  

● Lịch học mẫu giáo sẽ không thay đổi. Học sinh mẫu giáo đăng ký trực tiếp sẽ tham dự 

trực tiếp 5 ngày một tuần.  

● Học sinh trong chương trình Trước hết sẽ ở lại trực tiếp 5 ngày một tuần đã được thông 

báo. Tất cả các học sinh khác trong First to Return đã chuyển sang lịch trình kết hợp.    

Chúng tôi biết đây là một sự chuyển đổi nhanh chóng đối với một số gia đình, nhân viên và người 

chăm sóc và đánh giá cao sự linh hoạt của bạn khi chúng tôi tiếp tục cập nhật các kế hoạch của mình 

dựa trên thông tin gần đây, kinh nghiệm sống và những gì chúng tôi tin là vì lợi ích tốt nhất của cộng 

đồng. Lãnh đạo nhà trường và giáo viên sẽ có thể cung cấp thêm chi tiết về lịch trình Thứ Tư cụ thể 

cho (các) con của quý vị trong tuần tới. 

Trân trọng, 

 

V. James Marini 

Tổng giám đốc lâm thời 


