
Kính gửi Cộng đồng PSB, 

 

Với sự tham vấn của các quan chức y tế công cộng và các chuyên gia y tế, vào ngày 9 tháng 3, Ủy viên Giáo dục 

Massachusetts đã công bố ngày trở lại bắt buộc để hướng dẫn trực tiếp cho học sinh: Học sinh K-5 phải trở lại 

trước ngày 5 tháng 4; gr ade 6-8 học sinh phải trở lại trước ngày 28 tháng 4. Chúng tôi rất vui vì những nỗ lực lập 

kế hoạch cẩn thận của chúng tôi, học sinh Brookline sẽ trở lại học trực tiếp hoàn toàn trước những thời hạn này. 

được tìm thấy trên  trang web cập nhật DESE Coronavirus . Khi học sinh tại các trường cơ sở trở lại học trực tiếp 

hoàn toàn, mô hình giảng dạy Kết hợp sẽ không còn khả dụng cho học sinh K-8 nữa. Học sinh phải tham dự trực tiếp 

hoàn toàn tại trường học tại nhà hoặc tham giahoàn toàn 

 

 -8 học sinh năm nay hiện đã có sẵn.  Các gia đình muốn đăng ký hoặc rút khỏi Học viện Đào tạo Từ xa có thể yêu 

cầu thay đổi như vậy từ hôm nay, Thứ Hai, ngày 15 tháng Ba đến thứ Sáu, tháng Ba. 19 giờ trưa .  

 

Học sinh chọn thay đổi mô hình học tập sẽ nhận được xác nhận về việc thay đổi đã được cấp, cũng như thông tin chi 

tiết về vị trí của họ. Ngày mục tiêu của Học khu để học sinh bắt đầu xếp lớp mới là vào Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 ở 

các lớp K-5 và ngày 12 tháng 4 cho các lớp 6-8 . Xin lưu ý rằng ngày bắt đầu cho học sinh yêu cầu thay đổi mô hình 

học tập là  ngày mục tiêu và Học khu sẽ xác nhận ngày bắt đầu chính thức và xếp lớp của học sinh sau khi các chi tiết đó 

được hoàn thiện.  

 

Đây là ngày cuối cùng cơ hội để gia đình điều chỉnh mô hình học tập của học sinh trong suốt năm học này.  Nếu bạn 

thực hiện thay đổi mô hình học tập của con mình vào thời điểm này, chúng sẽ vẫn ở trong mô hình học tập này 

cho đến cuối năm học.   

 

Khi thời gian lựa chọn kết thúc cho các gia đình, Học khu sẽ thông báo cho (các) trường về tất cả các thay đổi trong 

việc ghi danh của họ. Sau đó, mỗi trường sẽ xem xét cẩn thận và chuẩn bị vị trí cho học sinh trong các trường K-8 

của chúng tôi. Các trường sẽ liên hệ trực tiếp với học sinh / gia đình Với thông tin vị trí mới khi có sẵn.  

 

Cách Yêu cầu Thay đổi  

Nếu bạn muốn thay đổi mô hình học tập hiện tại cho con mình (đăng ký hoặc rút khỏi Học viện Đào tạo Từ xa), vui 

lòng hoàn thành biểu mẫu liên kết trong hộp bên dưới  trước Thứ Sáu ,ngày 19 tháng 3. Trưa Bạn  phải  biết số ID 

địa phương của con mình (được liệt kê trên cổng thông tin phụ huynh Aspen) để hoàn tất quy trình này. Các yêu cầu 

không có số ID sẽ không được xử lý để xem xét. Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng Mọi yêu cầu trễ hạn. Bạn 

chỉ cần hoàn thành biểu mẫu này nếu bạn muốn yêu cầu thay đổi cho (các) con của bạn.  Nếu bạn hài lòng với vị trí 

hiện tại của con bạn, vui lòng không điền vào biểu mẫu.  Nhấp vào đây để le arn cách truy cập số ID địa phương 

hoặc LASID của con bạn. 

 

Đăng ký Mở Mô hình Học tập   

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9


  

Chúng tôi hiểu rằng chúng tôi đang yêu cầu bạn đưa ra những quyết định quan trọng về việc học của con bạn trong 

giai đoạn không chắc chắn. Thay đổi trường học là một quá trình khó khăn đối với tất cả mọi người liên quan và 

nhân viên của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong bất kỳ quá trình chuyển đổi nào giữa hai mô hình học tập của 

chúng tôi. Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về toàn bộ quy trình ghi danh mở bên dưới.  

 

Trân trọng,  

 

Trường Công lập Brookline  

 

Thông tin bổ sung: Quy trình  

Do đó, chúng tôi phải cẩn thận phân công học sinh vào các nhóm và lớp học để duy trì khoảng cách xã hội tối thiểu từ 

3 đến 6 feet về tất cả các phòng học. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo mọi lớp học từ xa duy trì tỷ lệ học sinh-giáo 

viên phù hợp. Trong Để thực hiện hướng dẫn trực tiếp đầy đủ, Học khu phải xem xét cẩn thận tất cả các vị trí cho 

học sinh muốn thay đổi mô hình học tập tại thời điểm này. 

 

Đối với học sinh vào Học viện Đào tạo Từ xa (RLA), chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ học sinh ở lại với giáo viên 

và học sinh từ trường cơ sở tại nhà của họ nhưng điều này không thể được đảm bảo. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi sẽ 

cố gắng hết sức để đáp ứng sở thích phân công của học sinh tham gia mô hình trực tiếp đầy đủ, nhưngyêu cầu   

 

yêu cầu cách ly ysical, hoặc sẽ vượt quá năng lực cho giảng dạy từ xa hiệu quả và có ý nghĩa, quận sẽ tuân thủ 

cácsau giao thứcxa:. 

 

Di chuyển đến Họcviện Học xa  

Đối với những sinh viên chọn để rời khỏi trường học cơ sở nhà của họ và nhập RLA cho hướng dẫn đầy đủ từ  

Nhấp vào đây để Yêu cầu Thay đổi Chỉ 
 

hoàn thành bản khảo sát nếu bạn muốn thay đổi  mô hình học tập hiện tại của con bạn. Hoàn thành biểu mẫu này  một 
lần cho . từng đứa trẻ mà bạn muốn 
 

●  
● điểm 击 这 làng Tiếng Trung Koboshi Cre 
● Tiếng Creole: Klike la a pou 
●  
● đây xin vui lòng truy cập các dịch tiếng Nhật bằng cách nhấn vào 
● Hàn Quốc: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 
●  
●  
● acceder a la traducción al 
● es pañol Tiếng Việt: Click vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 

https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


 

 

   

Kịch bản  Xếp lớp  

Một lớp đầy đủ học sinh trong cùng một cấp lớp yêu 

cầu chuyển vào RLA  

- Học sinh sẽ được ghi danh vào RLA. PSB sẽ cần 

mở một phần mới trong cấp lớp đó trong RLA. 

 

Một học sinh từ trường cơ sở ở nhà yêu cầu chuyển 

đến RLA, nhưng quy mô lớp học RLA quá lớn đối với 

học sinh nói trên trong một nhóm với các học sinh khác 

từ trường cơ sở tại nhà đó 

- Học sinh sẽ được ghi danh vào RLA. Việc sắp 

xếp lớp học có thể là với một nhóm học sinh 

không chủ yếu từ trường cơ sở tại nhà của họ 

và giáo viên có thể đến từ một trường cơ sở 

khác tại nhà. Bài 

- tập trên lớp có thể được điều chỉnh lại sau ngày 

12 tháng 4 khi các thay đổi nhân viên được xác 

nhận để đảm bảo các lớp học ở xa duy trì được 

tình trạng phù hợp Tỷ lệ giữa học sinh và giáo 

viên. 



Chuyển sang Hướng dẫn Trực tiếp Toàn diện tại Trường Cơ sở Tại nhà Học  

sinh muốn trở lại từ RLA để trở lại trường cơ sở tại nhà với sự hướng dẫn trực tiếp đầy đủ: Tình 

 

 

Thông tin bổ sung: Các mô hình 

 

học tập khác Học viện học tập từ xa Học viện học tập từ xa 

K-8 ( RLA) là trường học tạm thời thứ 9 của Trường Công lập Brookline được thiết kế và vận hành do đại dịch 

COVID-19. RLA hoạt động- 2 theo lịch trình giống như các trường K-8 của chúng tôi (8 giờ sánggiờ 30 chiều o) n 

Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu; 8 giờ sáng - 12 giờ 00 chiều Thứ Tư.) Trường cung cấp cùng một chương 

huống   Xếp lớp  

Một lớp đầy đủ học sinh trong một trường cơ sở tại 

nhà và cấp lớp yêu cầu quay lại học trực tiếp hoàn toàn 

-   

-   

cách xa xã hội nhưng không có  đủ học sinh để điền vào 

toàn bộ một phần lớp 

- Gia đình được thông báo rằng các em có thể 

tham gia một cuộc xổ số để trở lại trường 

trong khu vực của mình.  

- Một cuộc xổ số sẽ được xác định độc lập thông 

qua một máy phát số ngẫu nhiên.  

- Tất cả các chỗ ngồi có sẵn trong khả năng thể 

chất sẽ được lấp đầy 

- Những học sinh  không nhận được một chỗ trong 

cuộc xổ số sẽ ở lại vị trí hiện tại của mình cho 

đến khi số xổ số được gọi * 
* Lưu ý: xem kịch bản bên dưới 

Classe s sẽ vượt quá khả năng vật lý cho khoảng cách 

xã hội nhưngcó không  đủ sinh viên để lấp đầy toàn bộ 

một phần lớp và   không nhận được một ghế trong xổ 

số  

- Học sinh sẽ ở lại vị trí hiện tại cho đến khi số 

xổ số được gọi là 

- Học sinh có thể sẽ được cung cấp một sự ủy 

thác một trường ngoài khu vực lân cận có nhiều 

chỗ hơn, nếu có, để các em có cơ hội tiếp cận 

với mô hình giảng dạy trực tiếp đầy đủ 

* Lưu ý: sẽ không cung cấp phương tiện chuyên chở 

- Đề nghị học sinh ở lại RLA theo lựa chọn cho 

giai đoạn đánh dấu này 

- Thành lập một danh sách chờ tại trường học tại 

nhà của họ về những người có thể muốn tham 

gia trực tiếp đầy đủ nếu có chỗ trống do rút 

tiền hoặc sinh viên chuyển  đến  RLA từ trực 

tiếp đầy đủ 



trình giảng dạy vàhọc tập trải nghiệmmà tất cả học sinh K-8 Brookline nhận được nhưng trong một môi trường học 

tập hoàn toàn xa xôi. Học sinh RLA nhận các cơ hội học tập đồng bộ và không đồng bộ hàng ngày. Xin lưu ý rằng 

tất cả các khóa học được thực hiện thông qua RLA sẽ được tính là tín chỉ tại trường học tại nhà của con bạn.  

 

● Tìm hiểu thêm về Học viện Học tập Từ xa tại đây. 

 

Lựa chọn Chỉ từ xa choTrung học Brookline Học sinh 

Thời gian ghi danh mở rộng không áp dụng cho các học sinh tại Trường Trung học Brookline, những người sẽ tiếp 

tục theo mô hình học tập hiện tại của họ. Vui lòng không đưa bất kỳ học sinh BHS nào vào cuộc khảo sát K-8 của học 

khu. Bất kỳ yêu cầu thay đổi nào đối với học sinh BHS, hoặc chuyển sang mô hình từ xa hoặc trở lại hoàn toàn trong 

- cá nhân, nên được gửi qua email cho  

 

 

Phần còn lại của năm học 2020-21 phải hoàn thành đơn đăng ký và gửi đến Văn phòng Giảng dạy và Học tập (OTL). 

Xin lưu ý rằng học tại nhà không đồng nghĩa với bất kỳ mô hình học tập nào được nêu ở trên.  Con bạn không 

thể được học tại nhà cho đến khi một học kế hoạch đã được phê duyệt bởi các trường Công Lập của Brookline để 

biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập  www.brookline.k12.ma.us/homeschoolkhác:.. 

 

các thông tin  Attendance 

 

vắng mặt  

gia đình người chọn một tùy chọn để thay đổi mô hình học tập sẽ được dự kiến sẽ tham dự trường học trong mô 

hình học tập hiện tại của họ cho đến khi ngày bắt đầu của họ đã được xác nhận. Tất cả các quy tắc đi học hiện hành 

về nghỉ học có phép và không phép vẫn được áp dụng.  

 

 

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

