
 
 

 

13 Tháng Tư 2020 
 
 

Kính gửi các Gia đình Học sinh Trường Dover, 
 

Các Trường Dover đã bị đóng cửa trong bốn tuần qua do đại dịch COVID-19.  Tôi muốn nhân cơ hội này để tán 
dương các gia đình của chúng ta về khả năng thích ứng với môi trường học tập từ xa. Điều này đã là một thời 
học hỏi thật nhanh chóng đối với các nhà giáo dục, phụ huynh/người giám hộ và học sinh. Trong thời gian kéo 
dài này, tất cả chúng ta tiếp tục triển khai trong khi chúng ta học hỏi và điều chỉnh. Khả năng quyết chí với điều 
này của quý vị thì thật là phi phường. 

 
Tôi xin chia sẻ những điều sau đây với quý vị: 

 

▪ Trưởng Nha Giáo dục đã thông báo cho Giám Đốc Khu Học Chánh rằng Viên Thống đốc có thể làm quyết 
định vào ngày 17 tháng Tư về việc học tập từ xa là nó có được kéo dài qua ngày 4 tháng Năm không. 

 

▪ Trường học sẽ đóng cửa vào thứ Sáu, 24 tháng Tư và thứ Hai, 27 tháng Tư (đây là những ngày Nghỉ Mùa Xuân 
đã được sửa đổi). 

 

▪ Ngày học cuối của học sinh là Thứ Sáu,  5 tháng Sáu. 
 

▪ Chương trình phân phát bữa ăn tiếp tục được mở cho tất cả học sinh trong Khu Học Chánh Dover. Bắt đầu 
từ thứ Hai, 6 tháng Tư, việc phân phát bữa ăn một lịch trình 3-ngày sẽ bắt đầu vào mỗi Thứ Hai, Thứ Tư, và 
Thứ Sáu. Vào những thứ Hai và thứ Tư, các bữa ăn cho hai ngày sẽ được phân phát, và vào thứ Sáu, bữa 
sáng và bữa trưa sẽ được phân phát. Các chỗ phân phát sẽ giữ nguyên như  mọi khi và sẽ sẵn sàng phát từ 
9:45 đến 10:45 sáng. 

 

▪ Học Khu có một số lượng Chromebook hạn chế. Vòng phân phối Chromebook đầu tiên là dành cho học sinh 
trung học nào không có máy vi tính. Hiệu trưởng trường tiểu học và hiệu trưởng trường trung học đã xác 
định học sinh nào không có máy và đang trong quá trình phân phối máy cho những gia đình được xác định. 
Nếu quý vị không có máy và quý vị tin rằng mình có thể không có tên trong danh sách, vui lòng liên lạc với 
hiệu trưởng của con mình. 

 

▪ Điều quan trọng là quý vị tiếp tục duy trì các kết nối xã hội. Phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử 
dụng để thực hiện điều này một cách tích cực. Nếu quý vị cần trợ giúp thêm để hỗ trợ một tâm trí khỏe 
mạnh trong lúc có đại dịch COVID-19, vui lòng kiểm xem các nguồn liệu cộng đồng có thể hỗ trợ quý vị  hoặc 
gửi điện thư email cho cố vấn hướng dẫn của con mình để lấy nguồn liệu. GHI CHÚ: Kèm theo bản cập nhật 
này là thông tin bổ sung –  Hỗ trợ Phúc lợi cho Trẻ em và Gia đình trong Trường hợp Khẩn cấp COVID-19. 

 

▪ Nếu quý vị có ý kiến phản hồi và/hoặc đề nghị, vui lòng chia sẻ với hiệu trưởng của con mình. 
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▪ Nguồn liệu để quý vị bạn xem xét – Larry  Larry Ferlazzo’s 7 Tips for Parents Supporting Remote Learning 
- https://youtu.be/Srx1VX2daFI 

 
CẬP NHẬT TỪ TRƯỜNG TRUNG HỌC DOVER 

 
Trường trung học Dover sẽ tiếp tục theo Lịch trình Xanh Lá Cây và Trắng.  Lịch trình dưới đây cho biết là không 
có ngày học vào 24 tháng Tư và 27 tháng Tư. 

 
Tuần lễ từ 13 tháng Tư - Thứ Hai/Xanh Lá Cây, Thứ Ba/Trắng, Thứ Tư/Xanh Lá Cây, Thứ Năm/Trắng, Thứ 

Sáu/Giờ làm việc Tuần lễ từ 20 tháng Tư - Thứ Hai/Xanh Lá Cây, Thứ Ba/Trắng, Thứ Tư/Xanh Lá Cây, Thứ 

Năm/Trắng, Thứ Sáu/Không Trường Tuần lẽ của 27 tháng Tư đến Thứ Hai/Không Trường, Thứ Ba/Xanh Lá 

Cây, Thứ Tư/Trắng, Thứ Năm/Xanh Lá Cây, Thứ Sáu/Trắng 

Một bản báo cáo tiến bộ sẽ được đăng lên vào thứ Tư, 15 tháng Tư, sẽ cung cấp cho các gia đình tin tức về tiến 
trình học tập của con em mình cho đến hết Đệ tam Tam Cá Nguyệt.  Quyết định biến lớp này thành một lớp có 
báo cáo tiến bộ là để ghi nhận về sự chuyển tiếp sang chương trình học tập từ xa. 

 
CẬP NHẬT TỪ LỚP K-8 
 
Các lớp K-8 còn lại trong khóa học có thông tin được cung cấp vào Thứ Sáu, 3 tháng Tư.  Sau đây là những Kỳ 
Vọng Cho Gia Đình Học Tập Từ Xa: 

 

▪ Việc học tập sẽ tập trung vào Đọc, Viết, Sáng Tạo, Nói, Nghe, Suy Ngẫm và Giải Quyết Vấn Đề cho học sinh. 

▪ Bất kỳ điều học  tập mới nào cũng sẽ chỉ tập trung vào các kỹ năng và khái niệm thiết yếu mà học sinh 
cần - dựa trên bài làm và ý kiến phản hồi của giáo viên. 

▪ Bài học tập mới sẽ được phát từ từ cho học sinh, để gia đình và học sinh không bị dồn dập quá. 

▪ Giáo viên sẽ tiếp tục dạy những kỳ vọng học tập từ xa - chẳng hạn như phương thức kỹ thuật. 

▪ Xin khuyến khích con quý vị nộp bài làm đẻ giáo viên cho ý kiến phản hồi. Điều này sẽ cho phép giáo 
viên tập trung vào các kỹ năng mà học sinh đang thành thạo và những kỹ năng cần hỗ trợ nhiều hơn. 

▪ Giáo viên sẽ tiếp tục cung cấp các tùy chọn kỹ thuật và không kỹ thuật trên các danh sách môn học. 

▪ Không có giấy tờ/gói bài có thể gửi về nhà cho học sinh bởi những thứ này chỉ có thể truyền bằng tay. 

▪ Sẽ không có chấm điểm cho lớp K-8 trong thời gian học tập từ xa này. Trọng tâm học tập sẽ dựa trên ý 
kiến phản hồi được cung cấp cho học sinh. 

 
MỘT SỐ NGUỒN LIỆU CHO GIA ĐÌNH - Nguồn liệu gia đình mà quý vị có thể muốn sử dụng để mở rộng cơ hội 
học tập: 

 

➢ TỔ CHỨC JAMES DYSON FOUNDATION: https://www.jamesdysonfoundation.com/ 

➢ CƠ HỘI ĐỂ XẢ HƠI: 
 

Phòng Sherlock Holmes Digital Escape 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd94DdfmxEJMTmlNA…/viewform 

Escape the Fairy Tale: Phần 1 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe1xF-PUPOxGO0lo…/viewform… 
 

 

 

Marvel's Avengers: Escape from the Hydra Base! 

https://youtu.be/Srx1VX2daFI
https://www.jamesdysonfoundation.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd94DdfmxEJMTmlNA9YnWD-GsKqTKj1gI-sScf2rciKwllTwA/viewform?fbclid=IwAR017otwaNQSo7jplYAALz-TvXV4JA8cj5RFt2hAubZZSNONbk08dviKx90
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe1xF-PUPOxGO0lo…/viewform…


https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdXeCKJN6fBV-o25…/viewform… 
 

Escape from Star Killer Base! (Star Wars) 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdgQSe3coQ5ga8wY3…/viewform 
 

Pikachu's Rescue 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScnT1OHSZasKXMPlu…/viewform 

 

Cinderella's Escape 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfX4nFPt04K7ePZYE…/viewform 

 

Spy Apprentice Adventure 
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdelL0PKnOdBc0v3k…/viewform 

 
➢ CHO LẦN ĐẦU TIÊN TỪ TRƯỚC ĐẾN GIÒ: 

 

Nhà hát lâu đời nhất nước Mỹ - trình diễn một chương trình trực tuyến nguyên thủy có tên là "Finding Our 
Focus" 

 
Chi tiết 

 Ba lần trình chiếu vào ngày 17 tháng Tư 
 Nhấp 11 Sáng-12 Trưa, 2-3 Chiều, or 7-8 Tối EST (Mã số là 'walnut') 
 MIỄN PHÍ cho các nhà giáo dục và gia đình (xem với học sinh và trẻ em của quý vị) 
 SEL & Mental Health (Discussion Questions for Educators/Parents) 

 
Bối cảnh 
Một đại dịch thay đổi thế giới đã sinh ra một sự chuyển đổi có tính cách cực đoan đưa đến cách dạy bằng 
hình ảnh, đẩy học sinh và các nhà giáo dục đến mức giới hạn của mình.  Xem cách lớp học ảo này điều hành 
đời sống trong lĩnh vực học tập từ xa mới mẻ này.  Diễn viên và nhà văn bios. 

 

Hãy là một Phần của Hành động 
Đây là một trải nghiệm tương tác nơi mà quý vị có thể quyết định đoạn kết và nhiều hơn nữa. Một cuộc nói 
chuyện được tiết chế bởi một nhóm các nhà tâm lý học lâm sàng, các nhà giáo dục và các vị khách đặc biệt 
để theo dõi buổi trình diễn. 

 
Chỗ tham dự có giới hạn vì vậy hãy đăng ký ngay bây giờ và đừng bỏ lỡ. 11 Sáng-12 Trưa, 2-3 Chiều, or 7-8 
Tối Giờ Miền Đông. Còn về  archived version thì sẵn sàng vào ngày 18 tháng Tư 

 

Trong suốt thời thơ ấu, tôi được cha mẹ dạy rằng khi con phải đối mặt với những thời điểm đầy thử thách và 
khó khăn, con hãy luôn luôn hy vọng và có niềm tin để lấy sức mạnh từ đó ra. Duy trì một cái nhìn về tương lai 
đầy hy vọng có thể giúp chúng ta nhìn thấy những điều tốt đẹp và tích cực đang ở xung quanh chúng ta mỗi 
ngày.  Những hành động đơn giản và nhỏ bé của lòng tốt thì sẽ mang bóng tối ra khỏi lúc này. Trong khi quý vị 
điều hướng ở trong tuần tới, tôi khuyến khích quý vị tìm ra những điều nhỏ nhặt, nhưng đáng kể đang xảy ra, và 
dành thời gian để làm một hành động tốt đơn sơ.  Tôi tin tưởng rằng quý vị sẽ tìm thấy điều này nâng cao tinh 
thần và là một cách để giúp có một cái nhìn về tương lai tràn đầy hy vọng. 

 
Kính thư, 

William R. Harbron 

William R. Harbron,.Tiến Sĩ Giáo Dục 
Giám Đốc Khu Học Chánh 
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