NIÊN HỌC 2020-2021

ĐIỂM DANH &
CHẤM ĐIỂM
Năm học 2020-2021 bắt đầu vào thứ tư, ngày 2 tháng 9 với tất cả học sinh từ nhà trẻ PreK-12 đều tham gia vào việc học tập bằng
kỹ thuật số mỗi tuần 5 ngày với các giáo viên tại trường mà chúng đăng ký theo học. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc học tập
bằng kỹ thuật số sẽ khác hẳn so với mùa xuân năm ngoái. Chúng tôi đã và đang làm việc cật lực để làm cho trải nghiệm học tập
kỹ thuật số năm nay trở thành một trải nghiệm tuyệt vời cho học sinh. Dựa trên phản hồi của bạn, học sinh sẽ có nhiều cơ hội hợp
tác hơn với các bạn học của chúng. Chúng sẽ tham gia học tập dựa trên dự án, đào sâu và áp dụng kiến thức vào kinh nghiệm thực
tế, đồng thời tối đa hóa thời gian của chúng với giáo viên. Chúng tôi cũng đã đào tạo thêm cho giáo viên để họ có thể hỗ trợ tốt
hơn nhu cầu xã hội-tình cảm của học sinh và giảng dạy kỹ thuật số hấp dẫn hơn.
Điểm Danh và Chấm Điểm sẽ là một phần quan trọng trong cách thức chúng tôi tạo ra môi trường học tập kỹ thuật số, nơi
giáo viên và học sinh duy trì việc kết nối mạnh mẽ hàng ngày, đồng thời học sinh cảm thấy được hỗ trợ, chăm sóc và an ủi khi
các em trải nghiệm một thói quen học tập quen thuộc hơn. Dưới đây là những điều mà bạn mong đợi và cách thức bạn có
thể hỗ trợ cho con mình có được một năm học thành công:

ĐIỂM DANH
Mặc dù trường sẽ dạy hoàn toàn bằng kỹ thuật số, học sinh vẫn phải học tập cả ngày và phải học tất cả các tiết học
của một ngày học.
ĐĂNG NHẬP ĐÚNG GIỜ, MỖI NGÀY
Chúng tôi mong muốn học sinh đăng nhập giống như chúng tôi mong đợi học sinh có mặt trong lớp học. Giúp cho
con bạn đăng nhập vào các lớp học của chúng đúng giờ, hàng ngày là một trong những điều quan trọng nhất bạn có
thể làm để giúp chúng thành công. Nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em đi học đêu thì trình độ tập đọc của chúng sẽ
bằng hoặc cao hơn trình độ cấp lớp hiện nay, và sẽ thành công trong và bên ngoài nhà trường.
CHẤM ĐIỂM
Giống như một năm học bình thường, giáo viên của chúng tôi sẽ đánh giá và chấm điểm bài làm của con bạn trong
suốt cả năm học. Hãy dành thời gian để kiểm tra bài tập ở trường của con bạn hàng ngày và đảm bảo cho chúng nộp
bài tập đúng giờ. Bạn có thể xem nguyên tắc chấm điểm tại: bit.ly/sdpgradeguide.
ĐIỂM DANH VÀ ĐIỂM SỐ TRONG TẦM TAY CỦA BẠN
Bạn có thể xem điểm số, điểm kiểm tra, hồ sơ điểm danh và nhiều thông tin hơn vào bất cứ lúc nào tại tài khoản
Cổng Thông Tin Dành Cho Phụ Huynh & Gia Đình. Để tìm hiểu thêm và để đăng ký tài khoản, xin vui lòng truy
cập trang web: signup.philasd.org.
CẦN HỖ TRỢ THÊM VỀ VIỆC ĐIỂM DANH?
Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp. Hãy liên hệ với giáo viên của con bạn hoặc email cho Văn Phòng Điểm Danh & Chống
Trốn Học tại: attendanceandtruancy@philasd.org để được hỗ trợ nếu con bạn có những trở ngại gì khiến em không
tham gia học tập được.
HƯỚNG DẪN & NGUỒN TRỢ GIÚP
Hãy truy cập trang web: philasd.org/chromebooks để có những hướng dẫn hữu ích về cách thức đăng nhập vào
Google Classroom và cách thức sử dụng máy Chromebook của con bạn.
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