
Thân gửi cộng đồng PSB, 

 

Chúng tôi viết thư này để nhắc bạn về thời hạn cuối cùng  vàomai, trưathứ Sáu, ngày 19 tháng 3  dành cho những 

ngườimuốn đăng ký tham gia hoặc rút lui khỏi Học viện Học tập Từ xa.   

 

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 mỗi đứa trẻ mà bạn muốn thay đổi. 
  

Hai điều cần lưu ý: 

 

1. Sinh viên hiện đang theo học mô hình lai muốn tham gia mô hình trực tiếp đầy đủ  không cần phải hoàn 

thành khảo sát.  Khi học khu chuyển sang mô hình trực tiếp cho cấp lớp của học sinh của bạn, tất cả học sinh 

ghi danh vào mô hình kết hợp sẽ được tự động ghi danh để tham dự trực tiếp trong năm ngày. 

 

2. Đây là trận chung kết  ghi danh rộng mở trên toàn học khu  cơ hội cho các gia đình yêu cầu điều chỉnh mô hình 

học tập của học sinh trong năm học này. Nếu quý vị thay đổi mô hình học tập của con mình tại thời điểm này, 

các trường của chúng tôi dự đoán rằng học sinh sẽ tiếp tục học theo mô hình học tập này cho đến khi kết 

thúc năm học.   

 

Phụ huynh hoặc người giám hộ sau đó muốn cho học sinh của họ chuyển đổi từ mô hình từ xa sang trực tiếp 

sau thời gian ghi danh mở rộng trên toàn học khu nên biết rằng học khu có thể yêu cầu một thời gian chuyển 

tiếp hợp lý để có thêm học sinh. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhanh chóng việc chuyển đổi, 

nhưng lưu ý rằng có thể mất đến bốn đến sáu tuần để sinh viên bắt đầu vị trí mới của họ. Phụ huynh hoặc 

người giám hộ muốn cho học sinh chuyển đổi từ mô hình trực tiếp sang mô hình từ xa cũng nên dự kiến   thời 

gian sắp xếp và chuyển tiếp hợp lý.  Bất kỳ yêu cầu thay đổi mô hình tiếp theo nào được thực hiện sau 

Thứ Sáu, ngày 19 tháng 3 phải được gửi bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho Văn phòng 

Đăng ký và Ghi danh tại  register@psbma.org.  

 

Xin lưu ý rằng tất cả các quyết định xếp lớp của học sinh được đặt sau thời điểm sẽ được thực hiện theo 

từng trường hợp cụ thể như được mô tả bởi các thủ tục dưới đây. 

 

Vui lòng xem thông tin chi tiết về quy trình và hướng dẫn trong tin nhắn gốc được sao chép bên dưới. 

 

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 Học tập Từ xa), vui 

lòng hoàn thành biểu mẫu liên kết trong hộp bên dưới  trướcThứ Sáu, ngày 19 tháng 3 buổi trưa . Bạn  phải  biết số 

ID địa phương của con bạn (được liệt kê trên cổng thông tin phụ huynh Aspen) để hoàn tất quá trình này. Yêu cầu 

không có số ID sẽ không được xử lý để xem xét. Rất tiếc, chúng tôi sẽ không thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu trễ nào. 
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Bạn chỉ cần điền vào mẫu đơn 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 tìm hiểu cách truy cập số ID địa phương 

hoặc LASID của con bạn. 

 

  

 

Thông tin bổ sung: Quy trình  

Khi chúng tôi xem xét việc điều chỉnh vị trí của học sinh, sức khỏe và sự an toàn của toàn bộ cộng đồng trường học 

tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. 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 trong tất cả các phòng học thể chất. Chúng tôi cũng cam 

kết đảm bảo bất kỳ lớp học từ xa nào cũng duy trì tỷ lệ học sinh-giáo viên phù hợp. 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 Học tập Từ xa (RLA), chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ học sinh với giáo viên và 

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

gắng hết sức để đáp ứng sở thích phân công của sinh viên tham gia mô hình trực tiếp đầy đủ, nhưng không thể đảm 

bảo các yêu cầu.   

 

Trong trường hợp tất cả các lớp học vật lý cho một lớp cụ thể trong bất kỳ trường K-8 là hết công suất do yêu cầu 

cách ly vật lý, hoặc sẽ vượt quá năng lực cho giảng dạy từ xa hiệu quả và có ý nghĩa, quận sẽ tuân thủ cácsau giao 

thứcđây. 

 

 

Mô hình Học tập Mở Ghi danh   

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 mỗi đứa trẻ mà bạn muốn thay đổi. 
 

● Tiếng Ả Rập: الرجاء الضغط هنا للترجمة العربیة. 
● Tiếng Trung:中文 翻译 
● 点击 这里 查看Tiếng Haiti Creole: Klike la a pou tradiksyon kreyòl ayisyen an. 
● Tiếng Do Thái: אנא לחץ כאן לצפייה במסמך בעברית 
● Tiếng Nhật: こ こ を ク リ ッ ク し て 日本語 の 翻 訳 に ア ク セ ス て く だ さ い 
● Tiếng Hàn: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 ク Tiếngp tradguução 
● Bồ Đào Nha: Clique aqui para. 
● Tiếng Nga: Нажмите здесь, чтобы получить доступ к 
русскому переводу. 

● Tiếng Tây Ban Nha: Hagaizz aquí para acceder a la traducción al español 
● Tiếng Việt: Click vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 
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Chuyển đến Học viện Học tập Từ xa  

Đối với những học sinh chọn rời trường cơ sở ở nhà và tham gia RLA để được hướng dẫn hoàn toàn từ xa: Tình  

 

 

   

huống  Xếp lớp  

Một lớp đầy đủ học sinh ở cùng 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 tại nhà yêu cầu chuyển 

sang RLA, nhưng sĩ số của lớp 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 

chủ yếu không đến từ trường cơ sở tại nhà của 

họ và giáo viên có thể đến từ một trường cơ sở 

tại nhà khác. 

- Các nhiệm vụ trong 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 từ 

xa duy trì tỷ lệ học sinh phù hợp với giáo viên. 



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

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

 

 

 

 

 

 

 

huống   Xếp lớp  

Một lớp đầy đủ các học sinh trong trường cơ sở tại nhà 

và cấp lớp yêu cầu trở lại học đầy đủ -người học. 

- PSB có thể cần xem xét mở thêm một phần cho 

cấp lớp đó ở trường cơ sở tại nhà.  

- Học sinh có thể được xếp vào một phần mới 

hoặc tích hợp vào một phần hiện có.  

Lớp học sẽ vượt quá khả năng vật lý cho khoảng cách 

xã hội nhưngcó  khôngđủ sinh viên để lấp đầy toàn bộ 

mộtphần lớp 

- gia đìnhđược thông báo rằng họ có thể tham gia 

vào một xổ số để trở lại khu phố trườnghọ  

- Một xổ sốsẽ được xác định một cách độc lập 

thông qua một bộ tạo số ngẫu nhiên  

- Tất cả các ghế có sẵn trong khả năng thể chất 

sẽ được lấp đầy Những 

- học sinh  không nhận được 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 

Các lớp học sẽ vượt quá khả năng thể chất để tránh xa 

xã hội nhưng không có đủ học sinh để điền toàn bộ 

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 phi khu phố với nhiều không 

gian hơn, nếu có, để họ có thể có cơ hội tiếp 

cận với mô hình hướng dẫn trực tiếp đầy đủ 

* Lưu ý: sẽ không cung cấp phương tiện đi lại 

- Đề nghị học sinh đến vẫn tham gia RLA theo lựa 

chọn cho giai đoạn đánh dấu này 

- Thiết lập 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 học sinh chuyển  đến  RLA từ người trực 

tiếp đầy đủ 



Thông tin bổ sung: Các mô hình học tập khác 

 

Từ xa Học viện Học tập 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 theo lịch trình giống như các trường K-8 của chúng tôi (8 giờ sáng - 2 giờ 30 chiều 

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

chương 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 từ xa. Sinh viên RLA nhận được 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 đào tạo từ xa tại đây. 

 

Lựa chọn Chỉ từ xa choTrung học Brookline Học sinh 

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

theo mô hình học tập hiện tại của mình. 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 sang mô hình từ xa hoặc trở lại trực tiếp hoàn toàn, phải 

được gửi qua email cho Hal Mason, Trợ lý Hiệu trưởng của trường:  hal_mason @ psbma.tổ chức . 

 

Giáo dục tại nhà 

Các gia đình muốn rút (các) học sinh của họ khỏi PSB và cho (các) con họ học tại nhà trong thời gian còn lại của năm 

học 2020-21 phải hoàn thành đơn và gửi đến Văn phòng Giảng dạy và Học tập (OTL).  Xin lưu ý rằng giáo dục tại 

nhà không đồng nghĩa với bất kỳ mô hình học tập nào đã nêu ở trên.  Con của bạn không thể được học tại nhà 

cho đến khi một kế hoạch học tập đã được Trường Công lập Brookline chấp thuận. Để biết thêm thông tin, vui lòng 

truy cập  www.brookline.k12.ma.us/homeschool. 

 

Thông tin Bổ sung:học 

 

Vắng mặt Đi  

Các gia đình chọn phương án thay đổi mô hình học tập sẽ phải đi học theo mô hình học tập hiện tại của họ cho đến 

khi ngày bắt đầu của họ được xác nhận. Tất cả các quy tắc tham dự hiện tại liên quan đến việc vắng mặt có lý do và 

không có phép vẫn được áp dụng.  

 

 

 

 

 

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

