
     

                 
                
                   
     

                 
                 

                   
                    
                   

               

              
                    

                
               

                   
    

                  
                

          
         
                

                 
          

                
   

                   
                
                

               
                

           
           

Tiêu  đề  email: Tìm hi ểu các ch  ọn lựa cho n  ăm 2020-21   

Các gia đình AISD thân mến, 

Trước tiên, chúng tôi cảm ơn bạn vì sự hiểu biết và quyết tâm của bạn khi chúng ta kết thúc 
một năm học trong hoàn cảnh chưa từng có. Vì sự chăm chỉ của nhân viên, phụ huynh và học 
sinh, chúng ta đã có thể thực hiện một kế hoạch học tập liên tục giúp gia đình chúng ta gắn bó 
trong thời điểm khó khăn này. 

Chắc chắn chúng ta cũng có rất nhiều câu hỏi là trường học sẽ như thế nào cho năm 2020-21. 
Một bản cập nhật đã được đưa ra vào tuần trước tại cuộc họp của Hội đồng quản trị, nhưng 
chúng tôi cũng muốn trao đổi một số điểm quan trọng với gia đình chúng ta. Hiện tại, Hội đồng 
quản trị đã thông qua lịch học tập và trừ khi có động thái nào khác, đó là lịch cho năm học tiếp 
theo. Nhưng, vì chúng ta không biết sẽ có những chỉ thị nào từ các cơ quan y tế địa phương, 
tiểu bang hoặc quốc gia hoặc Cơ quan Giáo dục Texas, chúng ta phải chuẩn bị và sẵn sàng 
đáp ứng. 

Mặc dù không chắc chắn, chúng ta biết rằng đầu năm 2020-21 sẽ không giống hệt như các 
năm trước. Sẽ cần phải có một số động thái để bảo vệ học sinh và nhân viên của chúng ta khi 
trường bắt đầu. Các động thái có thể là giữ khoảng cách trong lớp, giảm các hoạt động ngoài 
lớp, hay một số biện pháp khác, chúng ta chưa thể biết chính xác. Nhưng năm nay đã dạy 
chúng ta rằng sự linh hoạt và dựa vào hướng dẫn của Cơ Quan Phòng Bệnh khi làm quyết định 
là điều quan trọng. 

Để chuẩn bị tốt hơn, chúng tôi đang xem xét các trường hợp khả dĩ. Chúng tôi đã tạo ra các 
nhóm đặc nhiệm về việc tái nhập để giúp lập kế hoạch cho những tình huống có thể xảy ra do 
việc phòng ngừa COVID-19 trong tương lai, chẳng hạn như: 

● Nếu chúng ta phải bắt đầu sớm hơn thì sao? 
● Nếu chúng ta phải bắt đầu trễ hơn và không thể giữ đúng theo ngày bắt đầu? 
● Hoặc là sự kết hợp của các yếy tố trên bởi vì chúng ta bắt đầu đúng hạn, nhưng phải 

bao gồm giờ nghỉ trong trường hợp dịch bùng phát thêm? 

Nếu có thay đổi lớn về ngày bắt đầu lịch học và / hoặc ngày kết thúc thì sẽ đưa ra trước Hội 
đồng quản trị. 

Để giúp các gia đình hiểu rõ hơn về quá trình tiến triển, cũng như những gì chúng tôi biết hoặc 
không biết cho năm 2020-21, chúng tôi đã lập các Câu hỏi thường gặp dưới đây. Ngoài ra, 
chúng tôi muốn nhắc nhở các gia đình rằng bạn đã nhận được một trang mạng hôm thứ sáu về 
một cuộc khảo sát xung quanh những nỗ lực học tập liên tục của chúng ta. Thông tin này sẽ 
giúp chúng tôi lập kế hoạch cho các tình huống khác nhau khi chúng ta tiếp tục quá trình. 

Để biết thông tin mới nhất, hãy vào trang mạng: https://www.austinisd.org/covid19. Cảm ơn 
sự đáp ứng và kiên nhẫn của bạn trong thời điểm này. 

https://www.austinisd.org/covid19


           

                
               

                
               

  

        

               
               

                 
                  
            

                
        

                 
            

            
                   
            

             
                 

  
                
        

            
            

       

              

            
                

               

Hỏi: Chúng ta có thể chờ đợi gì cho lịch học AISD 2020-21?  

Đáp: Hội đồng quản trị của Austin ISD đã thông qua một lịch cho năm học 2020-21 và 
lịch đó vẫn được giữ nguyên cho đến khi chúng tôi nhận được sự chỉ đạo thêm từ 
chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Nếu có thay đổi lớn về ngày bắt đầu 
và / hoặc ngày kết thúc thì sẽ được thảo luận và có thể được bỏ phiếu bởi hội đồng 
quản trị. 

H: Trường học sẽ như thế nào trong năm tới?  

Đ: Chúng tôi không thể chắc chắn năm học sẽ như thế nào vì các quyết định sẽ phụ 
thuộc phần lớn vào hướng dẫn từ chính quyền liên bang, tiểu bang và địa phương. Tuy 
nhiên, chúng tôi muốn chuẩn bị cho nhiều tình huống có thể xảy ra. Đơn giản là chúng 
tồi không thể đưa ra quyết định là năm học tiếp theo sẽ như thế nào khi chúng tôi chưa 
biết hướng dẫn về sức khỏe và an toàn trong những tháng tới. 

A: Học khu sẽ đảm bảo được chuẩn bị như thế nào cho các tình huống khác 
nhau có thể xảy ra vào năm học tới?  

Đ: Sự an toàn của học sinh, nhân viên, gia đình và công chúng sẽ được đặt lên hàng 
đầu trong các thảo luận liên quan đến việc mở lại trường học. 

Tổng giám đốc đã thành lập một nhóm đặc nhiệm về việc mở cửa trường để xem xét 
ba mô hình khả dĩ, trong khi nhận thức ý rằng chúng ta có thể phải trở lại việc học từ xa 
nếu chúng tôi thấy rằng hoạt động trong trường là không an toàn. 

Ba mô hình dưới đây là những ý tưởng sơ bộ mà nhóm đặc nhiệm đang tiềm hiểu: 
● Mô hình 1: mô hình trực diện khởi đầu sớm với thời gian nghỉ kéo dài (tháng 8 – 

tháng 6). 
● Mô hình 2: Mô hình trực diện với thời gian bắt đầu được trì hoãn và thời gian 

nghỉ kéo dài (tháng 9 – tháng 7). 
● Mô hình 3: Mô hình kết hợp học tập trực diện và từ xa. 

o *Thời gian nghỉ kéo dài có thể bao gồm các buổi làm việc để liên lạc viớ 
các học sinh cần thêm thời gian giảng dạy 

● 

H: Vai trò của nhóm đặc nhiệm về việc mở cửa trở lại là gì?  

Đ: Vai trò của nhóm đặc nhiệm là đảm bảo rằng chúng tôi chuẩn bị bắt đầu năm học 
2020-21 trong nhiều điều kiện khác nhau có thể xảy ra. Điều quan trọng cần nhớ là Hội 
đồng quản trị đã phê duyệt lịch cho năm học 2020-21 và lịch vẫn còn hiệu lực. 



          
                

                  
               

               
                   

              
     

                 
  

                 
                

                   
                  

                  
                

                   
                

                  
             

     

         
                

               
           

           

                

                
            

  

                 

Nhóm đặc nhiệm được giao nhiệm vụ tìm hiểu “các tình huống nếu có”. Ví dụ, nếu 
trường chỉ có thể hoạt động ở mức 25% thì sao? Nếu có sự gia tăng các bệnh nhiễm 
trùng và chúng ta phải trở lại hoàn toàn việc học từ xa thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu 
gia đình hoặc nhân viên gặp nguy cơ sức khỏe khiến họ không an toàn khi trở lại 
trường học? Làm thế nào đảm bảo sự an toàn của học sinh, gia đình và nhân viên 
chúng ta? Làm thế nào để đảm bảo họ có sự hỗ trợ cần thiết để phát triển về thể chất, 
học tập, xã hội và tâm lý? Cân nhắc các điều trên và nhiều yếu tố khác sẽ giúp đảm 
bảo việc nhập lại được suôn sẻ. 

H: Học khu sẽ đảm bảo mô hình được chọn đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh 
như thế nào?  

Đ: Chúng tôi nhận thức rằng bất kỳ mô hình nào chúng tôi chọn có thể không hoàn hảo 
cho mọi tình huống của học sinh và gia đình. Chúng ta đang ở trong một thời điểm 
chưa từng có, và chúng ta phải linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và hoạt 
động an toàn trong tình hình luôn thay đổi do đại dịch gây ra. Đây là lý do tại sao chúng 
tôi đang nỗ lực để xem xét mọi tình huống có thể và thiết kế một cách hoạt động linh 
hoạt và tính đến nhu cầu đa dạng, phong cách học tập và kinh nghiệm của học sinh và 
gia đình. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ chọn một mô hình khả dĩ và phù hợp với nhu cầu 
của lớp học sinh đa dạng của chúng ta. Những thách thức là rất lớn, nhưng chúng tôi 
tự tin rằng khi xem xét nhiều quan điểm, chúng tôi có thể thiết kế một mô hình giáo dục 
đặt các nguồn lực cần thiết nhất cho mọi sinh viên cơ hội phát triển. 

H: Ai ở trong nhóm đặc nhiệm?  

Đ: Nhóm đặc nhiệm gồm ba nhóm làm việc, và thành viên bao gồm giáo viên, phụ 
huynh, thành viên trong cộng đồng, lãnh đạo tại trường và nhân viên văn phòng trung 
ương. Các thành viên có quan điểm độc đáo, chuyên môn và nền tảng riêng của họ. 
Hiện tại, nhóm đặc nhiệm được chia thành ba nhóm. Mỗi nhóm đang duyệt các mô hình 
được liệt kê ở trên, hoặc có thể kết hợp các mô hình đó. 

H: Làm thế nào các gia đình và nhân viên không thuộc nhóm đặc nhiệm có thể 
góp ý cho lãnh đạo của học khu? 

Đ: Học khu đã phân phối một cuộc khảo sát cho phụ huynh và nhân viên để hiểu rõ 
hơn về nhu cầu và quan tâm của họ về việc mở lại trường. 
https://www.austinisd.org/announcements/2020/05/22/family-end-year-feedback-
comentarios-de-fin-de-ano-de-las-familias 

H: Khi nào sẽ có quyết định về mô hình nào sẽ được đưa ra vào năm học tới? 

https://www.austinisd.org/announcements/2020/05/22/family-end-year-feedback-comentarios-de-fin-de-ano-de-las-familias
https://www.austinisd.org/announcements/2020/05/22/family-end-year-feedback-comentarios-de-fin-de-ano-de-las-familias


                   
                 

                     
                

                  
      

Đ: Hiện thời, chúng tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi này. Xin nhớ rằng các mô hình đang 
được xem xét là một công việc đang tiến triển. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập ý kiến từ phụ 
huynh, gia đình và nhân viên trong những tuần tới, bởi vì chúng tôi biết rằng tất cả chúng ta đều 
đang đáp ứng với hoàn cảnh. Các phản hồi chúng tôi nhận được sẽ được đưa vào kế hoạch 
của chúng tôi cho đến khi, và ngay cả sau khi, chúng tôi nhận được hướng dẫn từ chính quyền 
liên bang, tiểu bang và địa phương. 


