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Kính gửi Phụ huynh, 

  

Mục đích của bức thư này là cung cấp cho phụ huynh thông tin quan trọng liên quan đến con em tiếp tục 

tham gia trong chương trình học tập kỹ thuật số tại nhà về sự quyết định đóng cửa các trường học trong 

phần còn lại của năm học do Thống đốc Kemp vào thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2020. Do đó, Lệnh điều 

hành này ngăn chặn sự học tập trực tiếp, nhưng hỗ trợ học tập kỹ thuật số tại nhà. Chúng tôi biết rằng quá 

trình chuyển đổi này đã tạo ra những thách thức và điều chỉnh lớn cho quý vị và gia đình. Chúng tôi khen 

ngợi vì những nỗ lực quý vị đã làm - và tiếp tục thực hiện - để đảm bảo an toàn cho gia đình khi làm việc, 

chăm sóc người thân, hỗ trợ học tập tại nhà và chắc chắn thực hiện các trách nhiệm khác. Xin lưu ý rằng 

chúng tôi đang ở đây để hỗ trợ quý vị, tất cả chúng ta đang ở trong một tình huống mới không biết điều gì 

có thể xảy ra. Tiếp tục truy cập trang mạng của chúng tôi để biết các cập nhật và tài liệu quan trọng của 

COVID-19. (www.clayton.k12.ga.us) 

 

Phần còn lại của bức thư này sẽ đề cập đến việc lễ tốt nghiệp và proms - dạ hội cuối năm cho học sinh lớp 

mười hai và sự dự tính cho K-12 (1) điểm học, (2) học tập kỹ thuật số tại nhà, và (3) lịch trình sửa đổi của 

chúng tôi cho việc học hàng tuần. Chúng tôi hy vọng rằng những thay đổi này sẽ cung cấp cho quý vị và 

con em sự linh hoạt khi quý vị tiếp tục điều chỉnh và thiết lập thói quen hàng ngày. 
 

Lễ Tốt Nghiệp Và Dạ Hội Cuối Năm Cho Học Sinh Lớp Mười Hai 

Lễ tốt nghiệp Học khu đã tham khảo với học sinh lớp mười hai để xác định sở thích 

của các em về lễ tốt nghiệp. Dựa trên kết quả tham khảo, lựa chọn đầu 

tiên của các em là hoãn lại và lựa chọn thứ hai là thực tế ảo. Học khu lên 

kế hoạch cho cả ảo và sự đối mặt.  Phản hồi của học sinh lớp mười hai, 

cùng với tư vấn từ các quan chức chính phủ và các chuyên gia chăm sóc 

sức khỏe, sẽ được xem xét về sự quyết định cuối cùng của học khu về 

việc đối mặt trong lễ tốt nghiệp có thể tổ chức (tháng năm, tháng sáu, 

tháng bảy hoặc tháng tám). 

Dạ hội cuối năm Tất cả các buổi dạ hội vẫn đang được xác định. Một khi quyết định sẽ 

được chia sẻ vào tuần 13 tây tháng Tư.  

Hoàn tiền cho các hoạt 
động (ví dụ: các hoạt 

động cho lớp mười hai, 

các chuyến đi bên 

ngoài) 

[Nếu có thể] Thông tin khác sẽ được cung cấp do hiệu trường của con quý 
vị vào cuối tháng 4 năm 2020. Khoản tiền hoàn lại sẽ bị ảnh hưởng bởi các 

điều khoản, phản hồi của nhà cung cấp, v.v. Thông tin thêm sẽ được chia 

sẻ bởi hiệu trưởng.  

 

 

Clayton County Board of Education 

www.clayton.k12.ga.us 

http://www.clayton.k12.ga.us/
http://www.clayton.k12.ga.us/


 Điểm Và Môn Học Hoàn Tất - Xác Định Phần Của Con Em Quý Vị. 

Cho Học 

Sinh Lớp 

12 Tốt 

Nghiệp 

 Truy cập vào Infinite Campus để xem điểm trung bình hiện tại trong mỗi 

môn học. 

 Học sinh lớp mười hai sẽ có cơ hội cải thiện mức điểm trung bình của mình 

cho đến ngày 15 tháng 5, đó là ngày cuối cùng giáo viên sẽ nhận bất kỳ bài 

tập nào từ học sinh lớp mười hai. 

 Học sinh lớp mười hai sẽ không có bất kỳ bài tập mới nào sau ngày Thứ 

Sáu, 17 tháng Tư. Do đó, học sinh có từ Thứ Hai, ngày 13 tháng Tư đến Thứ 

Sáu, ngày 15 tháng Năm để hoàn thành bài tập giáo viên giao cho để cải 

thiện điểm trung bình của học sinh. 

 Đối với những học sinh hiện đang có điểm đậu, học sinh có thể theo đuổi 

mức điểm trung bình cao hơn bằng cách theo dõi và hoàn thành tất cả các 

bài tập trong tương lai. Những nỗ lực liên tục của học sinh sẽ không ảnh 

hưởng tiêu cực đến mức điểm trung bình hiện tại của học sinh. 

 Đối với những học sinh không có điểm đậu, học sinh nên liên hệ với giáo 

viên của học sinh và tham khảo về cách cải thiện mức điểm trung bình 

chung của học sinh. 

 Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ và không phạt học sinh đang tích cực liên 

lạc với giáo viên của mình, sắp xếp mọi thứ cần thiết và hoàn thành các bài 

tập. 

 Nếu học sinh nhận được “I” về bài tập chưa hoàn tất, em ấy nên liên hệ 

với giáo viên để nhận các bài tập cần thiết để hoàn tất mà xóa đi “I” để 

nhận được số điểm. 

 Tất cả học sinh được miễn thi bất kỳ bài thi của học khu hoặc tiểu bang (ví 

dụ: Bài thi cuối môn học [EOC], bài kiểm tra Odysseyware, bài kiểm tra 

cuối kỳ) đó là 20% mức trung bình. Tiểu bang đã miễn Spring 2020 Main 

Administration của EOC. 20% tỷ lệ điểm sẽ không tính vào điểm trung 

bình cuối kỳ của học sinh. 

 Nếu học sinh lớp mười hai vẫn không đậu trong tuần 18 tây tháng 5, học sinh 

sẽ bị yêu cầu tham gia vào khóa học Lấy lại Tín chỉ trong Tháng Sáu để có 

được tín chỉ tốt nghiệp. Phụ huynh sẽ nhận được thông tin (qua gọi điện 

thoại, email) từ giáo viên của học sinh trước khi bất kỳ học sinh nào nhận 

điểm rớt trong môn học. 

 Quan trọng: Vì nguồn cung cấp hạn chế, máy tính xách tay chỉ được phân 

phối cho học sinh lớp mười hai và học sinh trung học cấp ba nào được yêu 

cầu lấy thi quốc gia (ví dụ: Advanced Placement). 

o Học sinh lớp mười hai có yêu cầu về máy tính xách tay có thể nhận được 

máy tính từ trường học vào Thứ Tư, ngày 15 tháng Tư (10:00 sáng đến 

12:00 trưa). Thông tin liên lạc sẽ đến từ hiệu trưởng hoặc người được chỉ 

định của trường. Máy tính xách tay phải được trả lại cho trường học vào 

thứ Tư, ngày 20 tháng 5 (10:00 sáng đến 12:00 trưa). 

o Bài thi Advanced Placement sẽ được phát tại nhà từ ngày 11 tháng 5 đến 

22 tháng 5. Sẽ có thêm thông tin sau. Học sinh AP sẽ lấy máy tính xách 

tay vào ngày 20 tháng 4 tại trường và phải trả lại vào ngày 27 tháng 5.  



 Điểm Và Môn Học Hoàn Tất - Xác Định Phần Của Con Em Quý Vị. 

Cho Học 

Sinh 

Trung 

Học Học 

Các Môn 

Học Cấp 

Ba (Khối 

Lớp 8, 9, 

10, và 11) 

 Truy cập vào Infinite Campus để xem điểm trung bình hiện tại của mỗi môn 

học.  

 Học sinh học các môn học trung học cấp ba sẽ không có bất kỳ bài tập 

mới nào sau ngày Thứ Sáu, 8 tháng Năm. Do đó, học sinh có từ Thứ Hai, 

ngày 13 tháng Tư đến Thứ Sáu, ngày 21 tháng Năm để hoàn thành bài tập 

giáo viên giao cho để cải thiện điểm trung bình của học sinh. 

 Đối với những học sinh hiện đang có điểm đậu, học sinh có thể theo đuổi mức 

điểm trung bình cao hơn bằng cách theo dõi và hoàn tất tất cả các bài tập trong 

tương lai. Những nỗ lực liên tục của học sinh sẽ không ảnh hưởng tiêu cực 

đến mức điểm trung bình hiện tại của học sinh. 

 Đối với những học sinh không có điểm đậu, học sinh nên liên hệ với giáo viên 

của mình và sắp xếp để hoàn thành bài tập và tham khảo về cách cải thiện mức 

điểm. 

 Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ và không phạt học sinh đang tích cực liên lạc 

với giáo viên của mình, sắp xếp mọi thứ cần thiết và hoàn tất các bài tập. 

 Nếu một học sinh nhận được “I” là bài tập chưa hoàn tất, học sinh nên 

liên hệ với giáo viên để nhận các bài tập cần thiết để hoàn tất mà xóa đi “I” 

để nhận được số điểm. 

 Nếu học sinh vẫn không đậu trong tuần 21 tây tháng 5, học sinh sẽ bị yêu cầu 

tham gia vào khóa học Lấy lại Tín chỉ trong Tháng Sáu. Phụ huynh sẽ nhận 

được thông tin (qua gọi điện thoại, email) từ giáo viên của học sinh trước khi 

học sinh nhận điểm rớt trong môn học. 

 Bài thi Advanced Placement sẽ được phát tại nhà từ ngày 11 tháng 5 đến 22 

tháng 5. Sẽ có thêm thông tin sau. Học sinh AP sẽ lấy máy tính xách tay vào 

ngày 20 tháng 4 tại trường và phải trả lại vào ngày 27 tháng 5. 

Cho Học 

Sinh 

Khối Lớp 

3, 4, 5, 6, 

7, và 8 

(Không 

Phải Môn 

Học 

Trung 

Học Cấp 

Ba) 

 Truy cập vào Infinite Campus để xem điểm trung bình hiện tại của mỗi môn 

học.  

 Giáo viên sẽ tiếp tục chấm điểm vào ngày 13 tháng 4 và sẽ ghi số điểm vào 

trong Infinite Campus. 

 Điều quan trọng là học sinh vẫn hoạt động và hoàn thành các bài tập để giáo 

viên có thể theo dõi mức học tập thành thạo của học sinh. 

 Nếu học sinh nhận được “I” là bài tập chưa hoàn tất, em ấy nên liên hệ với 

giáo viên để nhận các bài tập cần thiết để hoàn tất mà xóa đi “I” để nhận được 

điểm. 

 Khuyến khích phụ huynh tiếp tục liên lạc với giáo viên dạy học sinh nếu quý 

vị cần học sinh có lịch học và nộp bài tập linh hoạt. 

 Phụ huynh sẽ nhận được thông tin liên lạc (qua gọi điện thoại, email) từ giáo 

viên dạy học sinh trước khi bất kỳ học sinh nào nhận điểm rớt trong môn học. 

 



Điểm Và Môn Học Hoàn Tất – Xác Định Phần Của Con Em Quý Vị. 

Cho Học 

Sinh 

Trong 

Khối Lớp  

K - 2 

 Học sinh trong khối lớp K-2 sẽ nhận hoặc Đậu hoặc Rớt cho học kỳ cuối 

(Kỳ 4). 

 Truy cập vào Infinite Campus và xem điểm trung bình hiện tại trong mỗi 

môn học. 

 Giáo viên sẽ tiếp tục ghi điểm vào Infinite Campus để cảnh báo phụ huynh 

về thành quả của học sinh; tuy nhiên, giáo viên sẽ không cấp số điểm vào 

cuối học kỳ (kỳ 4). 

 Nếu học sinh nhận được “I” cho Không hoàn tất bài tập, phụ huynh sẽ phải 

liên lạc với giáo viên để nhận bài làm cần thiết để cho học sinh hoàn tất và 

loại bỏ “I” để được nhận số điểm cho mục đích “theo dõi”. 

 Phụ huynh, tiếp tục liên lạc với giáo viên chủ nhiệm nếu quý vị cần học 

sinh có lịch học và nộp bài làm linh hoạt. 

 Giáo viên sẽ xem xét sự tham gia tổng thể và bài làm hoàn tất của học sinh 

để xác định nếu học sinh Đậu hoặc Rớt trong học kỳ cuối. Phụ huynh sẽ 

được liên lạc (qua gọi điện thoại, email) từ giáo viên chủ nhiệm trước khi bất 

kỳ học sinh nào bị Rớt vào cuối năm học. 

 
Nguyên Tắc Lên Lớp Và Ở Lại Lớp 

Phụ huynh, chúng tôi thừa nhận những thách thức hiện đang xãy ra do hậu quả của đại dịch. Mục 

tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp những hỗ trợ cần thiết để học sinh thành 

công. Học khu sẽ tiếp tục tuân thủ Quy Định Lên Lớp và Ở Lại Lớp (IHE -R) để quyết định tình 

trạng lên lớp của học sinh. Điều quan trọng là học sinh tiếp tục tham gia, hoàn tất bài tập, và liên 

lạc với giáo viên để nhận thêm sự hướng dẫn. Phụ huynh phải liên lạc với hiệu trưởng để sắp xếp 

thu thập các tập bài bằng văn bản hoặc những bài tập lý thuyết mới để học sinh hoàn tất. 

 
Phòng Giáo Dục Tiểu Bang (SBOE Rule 160-3-1-.07) đã đình chỉ kỳ thi Mùa Xuân 2020 Georgia 

Milestones Assessments. Tuy nhiên, bài thi đánh giá Georgia Milestones Assessments sẽ không 

dùng để đánh giá tình trạng lên lớp. Giáo viên sẽ xem xét những thông tin sau đây để xác định  

tổng thể tình trạng lên lớp của học sinh cuối năm: điểm của học sinh, tiến bộ của học sinh, sự  

tham gia liên tục của học sinh, và nỗ lực hoàn tất bài làm của lớp, và những nguyên tố khác cung 

cấp trình độ học tập của học sinh. Xin xem nối kết Quy Định Lên Lớp và Ở Lại Lớp - 

https://tinyurl.com/CCPSPromotionandRetention 

 

  

 

https://tinyurl.com/CCPSPromotionandRetention


Yêu Cầu Học Tập Kỹ Thuật Số Phần II:  Bắt đầu từ ngày 13 tháng Tư, 2020, giáo viên sẽ sử 

dụng hướng dẫn dưới đây để cấu trúc bài học và xác định loại và số lượng bài làm cần giao . 

 
Bài Làm Mỗi Tuần Và Lịch 

Giáo viên sẽ cung cấp bài tập để học sinh hoàn tất trong khung thời gian được phát thảo dưới 

đây. Giáo viên có thể phân phối sinh hoạt cho thêm thực tập trong sự kiện khi học sinh có thêm 

thời gian trong ngày để tiếp tục học. Giáo viên sẽ chỉ định trong GoogleClassroom những hoạt 

động nào sẽ được điểm và những hoạt động nào sẽ không được điểm. 

Lớp Pre-K Hướng Dẫn được phân công mỗi ngày không vượt quá 1 giờ làm việc 

Mẫu Giáo K – 2 
Hướng Dẫn được phân công mỗi ngày không vượt quá 2 giờ làm việc 

Lớp 3 – 5 
Hướng Dẫn được phân công mỗi ngày không vượt quá 2.5 đến 3 giờ làm 

việc 
Lớp 6 – 8 

Hướng Dẫn được phân công mỗi ngày không vượt quá 2.5 đến 3 giờ làm 

việc 
Lớp 9 – 12 

Hướng Dẫn được phân công mỗi ngày không vượt quá 4 giờ làm việc 

  

Tất Cả Các Khối 

Lớp 
 Tiểu học và cấp II sẽ được phân công một môn học chính cho mỗi 

ngày trong tuần. Cấp III sẽ được phân công không quá hai môn học 

chính mỗi ngày trong tuần.  

 Học sinh sẽ nhận chỉ một điểm mỗi tuần mỗi môn học. Giáo viên sẽ 

tập trung cung cấp thông tin phản hồi kịp thời cho bài tập của học sinh.  

 Giáo viên sẽ thông báo giờ làm việc hàng ngày cho thắc mắc và 

hỗ trợ bài tập. 

 Giáo viên sẽ liên lạc bài tập của tuần và ngày nộp bài vào đầu tuần. 

 Giáo viên sẽ cung cấp “trực tiếp” hướng dẫn ít nhất một ngày mỗi 

tuần. Thu âm và đăng tải cho học sinh nào cần tham khảo bài học vào 

thời gian khác.  

Phụ huynh, chúng tôi đang làm việc để đưa ra quyết định đúng đắn và bảo đảm học sinh có được 

tất cả những hỗ trợ cần thiết khi chúng tôi kết thúc năm học này và chuẩn bị cho năm học kế tiếp. 

Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn, thông cảm và hồi đáp của quy vị.  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi 

nào, xin luôn liên lạc với giáo viên chủ nhiệm lớp và/hoặc hiệu trưởng.  Những cập nhật tương lai 

sẽ được đăng tải trên trang mạng dành cho phụ huynh - Infinite Campus và trên những diễn đàn 

thông tin chính thức khác của học khu. Mục tiêu của chúng tôi là kết thúc năm học này càng ít sự 

căng thẳng. Chúng tôi muốn học sinh tiếp tục tham gia, học, và vui học khi chuẩn bị cho năm học 

kế tiếp và tương lai của học sinh. Chúng tôi cảm ơn quý vị, và chúng tôi ở đây để hỗ trợ quý vị. 

 
Cam Kết Đạt Thành Tích Cao, 

 

Tiến sĩ Ebony T. Lee, 

Phó Giám Thị Giáo Trình Giảng Dạy, Hướng Dẫn và Bài Thi Kiểm Tra 

 

 
 


