Ngày 6 tháng 8 năm 2020
Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ,
Gần hai tuần trước đây, tôi đã gửi thư để cung cấp cho quý vị thông tin về các kế hoạch của chúng
tôi cho năm học 2020-2021. Vì các tin tức sức khỏe cộng đồng và hướng dẫn xung quanh vấn đề
COVID-19 thường xuyên thay đổi nên chúng tôi đã khảo sát lại quý vị và nhân viên của chúng tôi
để hiểu được mong muốn của cộng đồng liên quan đến kế hoạch mở cửa trở lại. Phản hồi mà chúng
tôi nhận được từ quý vị và nhân viên của chúng tôi là rất cần thiết trong việc giúp chúng tôi cân
bằng các quan ngại về sức khỏe và an toàn với sứ mệnh rộng lớn hơn đó là giáo dục cho học sinh.
Chúng tôi cũng đã xem xét dữ liệu sức khỏe cộng đồng và tuyên bố của các quan chức để lên kế
hoạch dựa vào đó. Chúng tôi đang theo dõi sát sao các khu vực lân cận nơi có các trường học của
chúng ta. Về việc trường học mở cửa trở lại ở bất kỳ quận nào, Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia
khuyến nghị các hướng dẫn sau:

•
•
•

Hơn 9% trường hợp dương tính với COVID-19: Chỉ xem xét mô hình học tập trực tuyến
Từ 5-9% trường hợp dương tính: Đánh giá dữ liệu và xem xét khuyến nghị từ các chuyên
gia y tế địa phương
Ít hơn 5% trường hợp dương tính và có bằng chứng liên tục về số lượng trường hợp giảm
xuống: Các trường có thể xem xét mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp.

Tại thời điểm này và dựa trên các dữ liệu hiện tại, chúng tôi đã được các chuyên gia y tế và sức
khỏe cộng đồng khuyên rằng các trường nên cân nhắc mở cửa trở lại theo mô hình trực tuyến
hoàn toàn trong thời điểm hiện tại. Các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng chúng ta nên tiếp tục
theo dõi dữ liệu sức khỏe cộng đồng để cân nhắc việc quay lại giảng dạy trực tiếp trong những điều
kiện có nguy cơ lây nhiễm thấp hơn.
Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã đưa ra hai quyết định quan trọng cho việc bắt đầu năm học
2020-2021:

•
•

Chúng tôi sẽ mở cửa các trường học theo mô hình trực tuyến hoàn toàn đến hết tháng 9
Việc giảng dạy sẽ bắt đầu cho học sinh vào Thứ Ba, ngày 8 tháng 9 năm 2020

Chúng tôi biết rằng một nền giáo dục chất lượng cao cho con mình là ưu tiên hàng đầu của quý vị.
Chúng tôi cam kết cung cấp một mô hình giảng dạy trực tuyến nghiêm ngặt và chúng tôi sẽ tập
trung vào sự tương tác có ý nghĩa với giáo viên cũng như có sự nhất quán hàng ngày tốt hơn so với
những gì đã trải qua vào mùa xuân. Chương trình học trực tuyến của chúng tôi vào mùa thu này
sẽ được mô phỏng theo một ngày học bình thường. Xin xem bên dưới để biết thêm thông tin.
Quay trở lại việc giảng dạy trực tiếp

Holy Cross
144 E. Mt Airy Avenue
Our Mother of Sorrows/
St. Ignatius of Loyola 617
N. 43rd Street
St. Barnabas
6334 Buist Avenue
St. Cyril of Alexandria
716 Emerson Avenue
St. Frances Cabrini
405 N. 65th Street
St. Gabriel
2917 Dickinson Street
St. Helena-Incarnation
6101 N. 5th Street
St. Malachy
1012 W. Thompson Street
St. Martin de Porres 2300
W. Lehigh Avenue
St. Martin of Tours
5701 Loretto Avenue
St. Raymond of Penafort 7940
Williams Road
St. Rose of Lima
1522 N. Wanamaker Street
St. Thomas Aquinas
1631 S. 18th Street
St. Veronica
3521 N. 6th Street

Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ các xu hướng sức khỏe ở địa phương, tiếp tục tham khảo ý kiến của The DePaul Catholic School
các quan chức y tế địa phương và đánh giá hiệu quả của việc mở cửa trở lại trường học trong khu 44 W. Logan Street
vực và trên cả nước. Khi dữ liệu cho chúng tôi biết rõ ràng rằng các trường học có thể được mở cửa
một cách an toàn thì chúng tôi sẽ xem xét chuyển đổi sang mô hình kết hợp - kết hợp giữa giảng
dạy trực tuyến và trực tiếp - nhưng chỉ sau tháng 9. Mô hình hoàn toàn trực tuyến sẽ tiếp tục là một
lựa chọn cho các học sinh khi chúng ta quay trở lại mô hình học tập kết hợp. Xin lưu ý về mức độ
thay đổi thường xuyên của tình hình hiện tại và việc chúng ta phải tiếp tục điều chỉnh theo đó.
Chúng tôi cam kết sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong mô hình của chúng tôi ít nhất hai tuần trước khi chuyển đổi
sang mô hình kết hợp với bất kỳ hình thức giảng dạy trực tiếp nào.
Quan ngại về tài chính
Do tác động của đại dịch đến nền kinh tế, chúng tôi hiểu rằng tờ khai thuế năm 2019 của quý vị có thể không phản ánh được
khả năng chi trả phần học phí cho con quý vị ngày hôm nay. Nếu quý vị tin là như vậy thì xin liên lạc với Người quản lý
Tuyển sinh và Học phí của trường con quý vị.
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Đội ngũ của chúng tôi cam kết làm việc với quý vị để đảm bảo rằng quý vị không bị yêu cầu trả nhiều hơn mức có thể chi
trả.
Ngoài ra, đối với những người có nhu cầu, chúng tôi đã gia hạn nộp học phí đợt 1 đến ngày 28 tháng 8 năm 2020; chúng tôi
sẽ không tính phí trễ hạn cho đến ngày này. Chúng tôi cũng thấy có nhiều gia đình chưa hoàn thành các đơn xin hỗ trợ tài
chính. Nếu chúng tôi chưa có thông tin cần có từ quý vị thì chúng tôi không thể tính toán số tiền thích hợp để tính cho
quý vị. Nếu quý vị cần bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc nộp lại mẫu đơn này thì xin liên lạc với Người quản lý Tuyển sinh
và Học phí của trường con quý vị.
Các bước tiếp theo
Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết về các khía cạnh chính trong việc lập kế hoạch, bao gồm
hướng dẫn chi tiết về mô hình giảng dạy cũng như thông tin về việc phân phối Chromebook và hỗ trợ công nghệ (xem bên
dưới), cung cấp bữa ăn cho học sinh và cải thiện cơ sở vật chất. Ngoài ra, phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) sẽ được thêm
vào trang web Back-to-School (Trở lại trường học) của chúng tôi, phần này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Vào Thứ Ba, ngày 18 tháng 8, từ 6:30 đến 8:00 giờ tối, tôi sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến Town Hall trên Zoom,
phối hợp với Nhóm Điều hành của chúng tôi. Quý vị có thể đặt câu hỏi bằng cách sử dụng hộp trò chuyện và người điều tiết
cuộc họp sẽ chia sẻ những câu hỏi này với các thành viên hội đồng để họ trả lời. Nếu không có đủ thời gian để trả lời câu
hỏi của mọi người thì chúng tôi sẽ thêm câu trả lời cho những câu hỏi phổ biến nhất trên trang FAQ của chúng tôi. Hướng
dẫn tham gia cuộc họp trực tuyến sẽ được gửi qua email vào Thứ Hai, ngày 17 tháng 8.
Cảm ơn sự tiếp tục hợp tác của quý vị khi chúng tôi tiến hành kế hoạch mở cửa trở lại nhằm tối đa hóa việc học tập cho học
sinh của chúng ta, bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên và học sinh cũng như đảm bảo an toàn cho mọi
người.
Trân trọng,
Bruce Robinson
Chủ tịch & Giám đốc Điều hành
Independence Mission Schools
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Lưu ý bổ sung về mô hình trực tuyến của chúng tôi
Việc giảng dạy ban đầu dự kiến bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, việc hoãn khai giảng
một tuần giúp cho giáo viên của chúng ta có thêm thời gian để chuẩn bị. Chúng tôi tin rằng thời gian bổ sung để lập
kế hoạch này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng giảng dạy mà chúng tôi có thể cung cấp vào ngày đầu tiên đi học. Học
sinh sẽ không bị mất thời gian giảng dạy do ngày khai giảng bị lùi lại. Chúng tôi đã có thêm thời gian để chuẩn
bị mà không ảnh hưởng đến thời gian giảng dạy.
Chúng tôi tự hào về phản ứng của cộng đồng đối với đại dịch vào mùa xuân vừa qua. Chúng tôi đã cố gắng tiếp tục
việc giảng dạy cho tất cả học sinh, mặc dù hoàn cảnh thay đổi nhanh chóng và sự bối rối trong thời gian đó. Điều này
là nhờ có sự hợp tác chặt chẽ với quý vị. Chúng tôi cũng biết rằng với sự chuẩn bị nhiều hơn và các nguồn lực bổ
sung, chúng tôi có thể làm tốt hơn và chúng tôi cam kết thực hiện điều đó.
Các học sinh của chúng tôi, từ Mầm non đến Lớp 8, sẽ tham gia vào việc học tập trực tuyến năm ngày mỗi tuần. Mô
hình trực tuyến của chúng tôi cho năm học mới này sẽ có những thay đổi đáng kể so với chương trình đào tạo từ xa
được triển khai vào mùa xuân vừa qua. Chúng tôi tin rằng học sinh và các gia đình sẽ thấy rằng trải nghiệm này phản
ánh nền giáo dục chất lượng cao tại IMS mà được đánh giá cao trên khắp cộng đồng của chúng ta.
Tất cả việc dạy học sẽ tuân theo các kỳ vọng cụ thể của các chương trình giảng dạy nghiêm ngặt và các bài học sẽ
được giảng bởi các giáo viên xuất sắc của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực để giáo viên sẽ có cơ
hội tương tác thường xuyên hơn và học hỏi các phương pháp hay nhất từ các nhà lãnh đạo cũng như học hỏi lẫn nhau.
Trong khi học trực tuyến, học sinh sẽ tuân theo một lịch trình hàng ngày, tương tự như một ngày học trực tiếp thông
thường của các em. Việc tham gia đầy đủ sẽ được theo dõi . Lịch trình này sẽ kết hợp các lớp học “trọng tâm” về
đọc/viết, toán học và tôn giáo, cũng như việc giảng dạy phù hợp với cấp lớp về các chuyên ngành (nghệ thuật, âm
nhạc, công nghệ, thể dục), nghiên cứu xã hội và khoa học.
Học sinh sẽ gặp từng giáo viên của mình để học trong thời gian thực (hoặc truyền trực tiếp) năm ngày mỗi tuần cho
các môn đọc/viết. Các em cũng sẽ gặp giáo viên của mình bốn ngày mỗi tuần trong lớp toán và vài ngày mỗi tuần cho
các môn học khác. Cũng giống như học trực tiếp, học sinh cũng sẽ được hướng dẫn để hoàn thành công việc độc lập
và theo nhóm nhỏ. Những hoạt động này sẽ diễn ra thông qua sự kết hợp giữa giảng dạy trực tiếp và thời gian suy
nghĩ riêng tư.
Chúng tôi muốn học sinh tương tác với giáo viên thường xuyên, nhưng chúng tôi cũng muốn các em có cơ hội thích
hợp để thư giãn và tự học. Do đó, thời lượng giảng dạy trực tiếp sẽ khác nhau, tùy thuộc vào cấp lớp, mục tiêu bài học
và nhu cầu của học sinh.
Trong các khoảng thời gian suy nghĩ độc lập, giáo viên sẽ giao công việc hoặc hoạt động để học sinh hoàn thành, sau
đó các em sẽ xem xét và thảo luận với bạn cùng lớp theo những cách phù hợp với cấp lớp. Giáo viên cũng có thể làm
việc với từng học sinh trong khoảng thời gian suy nghĩ, hoặc theo các nhóm nhỏ, tùy theo tình hình.
Chúng tôi đang đầu tư vào phần mềm tiên tiến và đào tạo bổ sung cho giáo viên để khiến cho những trải nghiệm học
tập này mang tính tương tác nhất có thể. Điều này sẽ bao gồm việc hợp lý hóa số lượng tài khoản và mật khẩu cần
thiết.
Một lần nữa, chúng tôi không muốn bất kỳ học sinh nào ngồi trước màn hình máy tính cả ngày và điều đó cũng không
có lợi cho các em. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng nhận thấy rằng học sinh nhỏ tuổi có thể cần sự hỗ trợ trực tiếp nhiều
hơn từ giáo viên hoặc các nhân viên hỗ trợ khác của trường, vì các em chưa thể làm việc độc lập như những bạn nhiều
tuổi hơn. Đối với những học sinh này, cần đảm bảo các em có thêm thời gian với giáo viên hoặc nhân viên hỗ trợ học
tập.
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Thông tin cập nhật về công nghệ giáo dục
Mùa hè này, chúng tôi đã cố gắng hết sức để có đủ máy tính Chromebook cho những học sinh mà chưa được cấp máy
nào. Trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, một số gia đình đã thông báo là học sinh đã có một máy tính cá nhân
để sử dụng ở nhà. Thật tuyệt!
Nhưng đối với bất kỳ học sinh nào cần máy, chúng tôi sẽ phân phối Chromebook dưới dạng thiết bị cho mượn trong
năm học 2020-2021. Việc này sẽ xảy ra vào lúc hoặc gần khi bắt đầu giai đoạn học tập trực tuyến. Chúng tôi cũng đã
và đang làm việc với Thành phố Philadelphia, để đảm bảo tất cả các gia đình đều được truy cập Internet. Quý vị có
thể đã thấy thông báo của các đối tác của chúng tôi vào ngày 6 tháng 8 và chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin về
cơ hội này.
Dịch vụ bổ sung cho học sinh và gia đình
Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho học sinh và gia đình. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã
tăng số lượng nhân viên của Family Connections ở các trường học của chúng tôi như một nguồn bổ sung. Chúng tôi
cũng sẽ tiếp tục cung cấp các bài học giao tiếp xã hội và tư vấn nhóm nhỏ thông qua quan hệ đối tác của chúng tôi với
Elwyn. Các dịch vụ can thiệp dạy đọc cũng sẽ có sẵn cho các học sinh đủ tiêu chuẩn; mỗi trường có một giáo viên
chuyên về dịch vụ can thiệp dạy đọc. Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm các dịch vụ bổ sung mà chúng tôi có thể cung cấp
để đáp ứng nhu cầu học tập của tất cả học sinh.
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