
Kính gửi các Gia đình North Penn, 

 

Tôi hy vọng quý vị đang tận hưởng mùa hè, mặc dù mùa hè này có thể khác với những gì quý 

vị đã lên kế hoạch. Với chúng tôi cũng vậy khi chúng tôi đang lên kế hoạch cho các chương 

trình để mở cửa trở lại các trường học cho năm 2020-2021 tại NPSD. Cho dù mùa hè nào 

chúng tôi cũng dành thời gian để thực hiện nhiệm vụ này, nhưng năm nay công việc phức tạp 

hơn nhiều khi chúng tôi phải đối mặt với những thách thức và bất ổn do COVID-19 gây ra. 

 

Như nhiều người trong số quý vị đã biết, NPSD đã tổ chức các nhóm gồm 25 tiểu ban để thực 

hiện mục tiêu quan trọng này. Các tiểu ban tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể từ giãn cách 

xã hội, sức khỏe và an toàn cho đến xếp lịch học và đưa đón học sinh. 

 

Tôi biết rằng chủ đề thường trực trong suy nghĩ của quý vị là ngày học của học sinh sẽ như thế 

nào. Để thực hiện nhiệm vụ đó, chúng tôi có các Tiểu ban Lên Lịch học cho Trường Tiểu học, 

Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông. Họ đang nỗ lực để phát triển các kế hoạch cho việc 

học tập trực tiếp, kết hợp và từ xa - ba khả năng học tập cho năm học 2020-2021. 

 

Do sự phức tạp liên quan đến việc sắp xếp lịch học của học sinh tại các trường trung học cơ sở 

và trung học phổ thông, chúng tôi cảm thấy cần có phản hồi ban đầu từ phụ huynh về các kế 

hoạch học tập dự kiến cho các cấp này. Do đó, cập nhật này và video đính kèm từ Trợ lý Tổng 

Giám đốc Học khu, Tiến sĩ Todd Bauer, sẽ tập trung vào các kế hoạch đang được xem xét cho 

các lớp từ 7 đến 12. Tuy nhiên, đây chỉ là kế hoạch sơ bộ và chúng tôi biết rằng sẽ có nhiều 

câu hỏi cần được giải đáp và lo ngại cần phải giải quyết. Thông tin thêm về kế hoạch học tập 

cho cấp trung học phổ thông và trung học cơ sở cũng như kế hoạch đang được phát triển cho 

cấp tiểu học sẽ được chuyển tới quý vị sớm nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi sẽ lên lịch tổ chức 

diễn đàn trực tuyến để trả lời các câu hỏi và lấy ý kiến nhận xét. 

 

Các Trường Trung học Cơ sở (Lớp 7 đến Lớp 12) 

 

Học tập Trực tiếp Theo Hình thức “Truyền thống” 

Học sinh sẽ đi học theo lịch học bình thường. Cho đến khi chúng tôi biết có bao nhiêu 

học sinh sẽ chọn tùy chọn này, chúng tôi không thể lập kế hoạch cụ thể về các vấn đề 

giãn cách xã hội, chẳng hạn như các bàn sẽ cách nhau bao xa, có bao nhiêu học sinh 

tham gia trong một lớp học, bữa trưa sẽ như thế nào, v.v. Nhưng kế hoạch chi tiết này 

sẽ được đưa ra vào mùa hè này.  

Khái niệm Học tập Kết hợp 

● Trong bốn ngày của chu kỳ sáu ngày, học sinh sẽ tham gia học trực tuyến 

đồng bộ (theo lịch học được chỉ định giống với lịch học theo chuông của 

trường với sự tham dự bắt buộc vào thời gian quy định) thông qua Hệ 

thống Quản lý Học tập Canvas do giáo viên NPSD được chỉ định giảng 

dạy. Các lớp học gồm bốn lĩnh vực cốt lõi: Tiếng Anh, Nghiên cứu Xã hội, 

Toán và Khoa học sẽ được lên lịch học. 

https://youtu.be/hs0nO0DqleM


● Học sinh sẽ tham gia trực tiếp vào các lớp học NPSD do giáo viên North 

Penn giảng dạy hai buổi học trong chu kỳ, hoặc hai buổi học trong sáu 

ngày học.  Các lớp học này sẽ được tổ chức ở mỗi trường học riêng của 

học sinh vào cùng một thời điểm trong ngày theo cùng một lịch học như 

được thực hiện trong bốn ngày còn lại của chu kỳ.   

● Sau khi chúng tôi xác định được có bao nhiêu học sinh quan tâm đến tùy 

chọn kết hợp, chúng tôi sẽ quyết định các môn tự chọn sẽ được giảng 

dạy theo cách tương tự như các lớp học chính.  

● Học sinh sẽ tham dự các lớp các kết hợp trong không gian cho phép thực 

hiện giãn cách xã hội tốt hơn trong một khu vực của trường trung học.  

● Học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và tham dự Trung 

tâm Học Nghề North Montco.  

● Chương trình này có thể đáp ứng các mục tiêu sau đây: 

1. Giãn cách và cách ly xã hội với các nhóm học sinh nhỏ hơn trong 

toàn bộ ngày học; đeo khẩu trang được khuyến khích 

2. Có một số tương tác trực tiếp với các bạn học và các giáo viên 

NPSD 

3. Tính linh hoạt trong quá trình nếu/khi COVID-19 lây lan mạnh; 

chuyển tiếp liền mạch đầu vào/ đầu ra 

 

Chương trình Học tập Trực tuyến của North Penn (North Penn Virtual Academy, NPVA) 

● NPVA là một chương trình trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 7-12, 
trong đó các giáo viên Northbridge School của NPSD sẽ là giáo viên giảng 
dạy trong các lĩnh vực nội dung sau: Toán, Khoa học, Tiếng Anh, Nghiên 
cứu Xã hội, Nghệ thuật, Sức khỏe/PE.   

● Chương trình sử dụng nền tảng và chương trình giảng dạy của Edreal là 
cơ sở giảng dạy.   

● Giảng dạy về bản chất là không đồng bộ (học sinh thường đăng nhập vào 
thời gian phù hợp nhất với nhu cầu của họ) và học sinh có thể tương tác 
với giáo viên trong môi trường ảo trong thời gian được chỉ định hàng 
ngày.   

● Chương trình NPVA độc đáo ở chỗ học sinh NPVA có tùy chọn gặp mặt 
với giáo viên vào các thời điểm được chỉ định hàng ngày để được hỗ trợ 
tư vấn và dạy kèm cá nhân.   

● Học sinh NOVA trúng tuyển vào đại học thông qua chương trình sẽ nhận 
bằng tốt nghiệp của trường trung học North Penn.   

● Học sinh NPVA cũng đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động giảng dạy 
bổ sung của NPSD.  Chuyên cần/tiến bộ học tập của học sinh được giám 
sát bởi Ban quản trị, Cố vấn và Giáo viên NP.   

 

Tôi chắc chắn là các quý vị sẽ có những thắc mắc nhất định về mỗi lựa chọn trong ba 

tùy chọn này. Ý kiến đầu vào của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Mặc dù không 

bắt buộc, tôi đề nghị các phụ huynh của cấp trung học cơ sở hãy hoàn thành khảo sát 



tại đây. Khảo sát yêu cầu quý vị cho biết tùy chọn hình thức học tập dựa trên những gì 

quý vị đã tìm hiểu được hôm nay. Trong khảo sát cũng có một phần để quý vị cho 

chúng tôi biết quý vị còn cần thông tin gì nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng vào 

cuối mùa hè này. 

 

Phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi lập kế hoạch tiếp theo và cung cấp thông tin chi 

tiết hơn cho học sinh cấp trung học cơ sở trong các tuần tới. Tại thời điểm đó, chúng tôi 

sẽ có nhiều kế hoạch hơn cho các học sinh tiểu học.  

 

Do giới hạn thời gian, quý vị vui lòng trả lời khảo sát trước Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 

năm 2020. 

 

Cảm ơn sự hỗ trợ liên tục của quý vị. Hãy tiếp tục bảo vệ sự an toàn và 

NorthPennStrong. 

 

Trân trọng, 

Tiến sĩ Curtis R. Dietrich 

Tổng giám đốc Học khu 


