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Kính gửi các Gia đình Học sinh Trường Dover, 
 

Niềm hy vọng của tôi là gia đình quý phụ huynh đều mạnh khỏe trong khi đang tiếp tục điều hướng qua các thách 
thức của đại dịch COVID-19. Tôi tin tưởng sâu xa là gia đình đóng vai trò của một nền tảng vững mạnh cho hy 
vọng, tình thương, và sự an toàn của con em chúng ta. Trong khi chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước vượt qua 
cơn đại dịch, tôi muốn cập nhật cho quý phụ huynh biết về những gì đang xảy ra ở Trường Dover nhắm vào việc 
hỗ trợ quý vị trong lúc chúng tôi tiếp tục với chương trình học tập từ xa cho một thời gian kéo dài đến ngày 4 
tháng Năm. 

 
PHÂN PHÁT BỮA ĂN: Chương trình phân phát bữa ăn tiếp tục được mở cửa cho tất cả học sinh trong Khu Học 
Chánh Dover. Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 6 tháng Tư, việc phân phát bữa ăn sẽ được tổ chức 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 phân 
phát từ lúc 9:45 đến 10:45 sáng. 

 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TỪ XA CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC DOVER: Trường Trung Học Dover sẽ tiếp tục 
cải tiến mô hình học tập từ xa của trường trung học trong khi chúng ta tiến lên phía trước với sự thừa nhận là có 
hàng vạn thách thức mà học sinh, gia đình và giáo chức đang phải đối mặt vào buổi ra mắt hệ thống cung cấp 
giáo dục mới này. 

 
Trường Trung Học Dover đã thừa nhận mô hình 4-1 trong đó chúng tôi theo vòng quay Xanh Lá Cây/Trắng từ 
thứ Hai đến thứ Năm còn  thứ Sáu là ngày học sinh có thể tiếp tục tìm tới giáo viên của mình và hoàn tất bài tập. 

 
Một mối quan tâm đang có là việc cố gắng xác định khối lượng công việc có thể quản lý được trong môi trường 
học tập từ xa này đang khi có đại dịch toàn cầu. Điều được khuyến nghị từ NHSBA, NHSAA, NEA-NH, NHASP, 
NHCTA và NHASEA là học sinh lớp 9-12 phải nên có ba tiếng học tập mỗi ngày. Trường Trung Học Dover tiếp 
tục làm việc với ban giảng dạy để cố gắng đảm bảo một khối lượng công việc có thể quản lý và có ý nghĩa cho 
học sinh của chúng ta bằng cách làm theo các chỉ thị này. 

 
DOVER K-8 HỌC TẬP TỪ XA: Trong cái chương trình học tập từ xa đã chưa từng xảy ra này, các trường ở 
Dover muốn hỗ trợ học sinh của chúng ta về mặt học vấn, nhưng có lẽ quan trọng hơn cả, là về mặt xã hội và 
tình cảm. Các cuộc nghiên cứu nói rằng mọi người không thể học tập khi đang bị căng thẳng và chúng tôi nhận 
thức rõ ràng rằng một số học sinh và gia đình của chúng ta có thể gặp khó khăn trong việc điều hướng đi qua đại 
dịch COVID-19 - về thể chất, cảm xúc, tài chính và tiếp cận với kỹ thuật. Nếu quý vị lo lắng về sức khỏe tâm thần 
của con em mình, hãy tìm đến nhân viên tư vấn của trường để được giúp đỡ. Nếu đó là một trường hợp khẩn 
cấp hoặc khủng hoảng, hãy tìm đến nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe chính là bác sĩ của con em quý vị. 

 
Trong cơn đại dịch COVID-19 này, các chỉ dẫn học tập từ xa của Trường Dover đã được tập hợp lại các tham 
khảo từ các chỉ thị của tiểu bang, kinh nghiệm của giáo viên chúng tôi, và ý kiến hồi đáp mà chúng tôi đã nghe từ 
các gia đình cho đến nay. Hiện tại, do mức độ căng thẳng mà chúng tôi nhận thấy, sức khỏe của học sinh được 
xếp cao hơn học vấn. 
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Các giáo viên lớp học đang làm việc để hỗ trợ cách thức tốt nhất cho nhu cầu của học sinh trong lớp của họ. 
Cũng giống như trong các lớp học ở trường khi chúng tôi nhìn thì thấy khác nhau từ giáo viên này sang giáo viên 
khác, các lớp học từ xa cũng như vậy.  Chúng tôi đang cố gắng cho giòng làm việc này càng đơn giản càng tốt 
cho các gia đình nhưng xin quý vị thông cảm cho những khác biệt này. 

 
Chúng tôi biết rằng một kế hoạch không thể tuyệt đối hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của tất cả mọi gia đình, vì 
vậy xin làm ơn biết rằng quý vị có thể thay mức thang của các kỳ vọng về học tập lên hoặc xuống để đáp ứng 
nhu cầu của con mình. Đừng quên rằng đối với trẻ em, chơi LÀ học. Hãy để con quý vị giúp nấu bữa cơm tối và 
giúp đong các chất liệu. Nhờ chúng giúp lập kế hoạch cho một khu vườn, tập trung vào toán số có liên quan. Hãy 
để chúng bắt đầu trồng một số hạt giống - khoa học - và rồi ghi nhật ký vê  việc này. Giáo viên của con quý vị đã 
gửi nhiều nguồn tài liệu trong vài tuần qua - hãy xem một chuyến đi quan sát thực nhưng qua hình ảnh! 

 
Phần lớn của một ngày học là giúp học sinh điều hướng đi trong thế giới của mình, bao gồm các kỹ năng xã hội, 
giải quyết vấn đề, phát triển kỹ năng tự vận động, sự kiên trì, xây dựng mối quan hệ và chèo lái qua các tình 
huống khó khăn. Chúng tôi không có 6 tiếng dày đặc học tập trong một ngày của chúng tôi, và quý vị cũng không 
nên mong đợi điều đó từ bản thân hoặc từ con em mình. Xin vui lòng xem chỉ thị của tiểu bang về kỳ vọng cho 
thời gian học tập dưới đây. Giúp con em của quý vị biết và hiểu những gì đang xảy ra trong thế giới của chúng 
và sử dụng thời gian ở nhà này cho một vài cách học hỏi tuyệt vời mà chúng tôi sẽ không có thể tái tạo ở đây tại 
trường. Quý vị là người thầy giỏi nhất và đầu tiên của con mình. Quý vị hiểu rồi đấy! Nếu quý vị cần giúp đỡ hoặc 
có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại tìm đến giáo viên dạy con minh hoặc quản trị viên nhà trường. 

 
Bắt đầu từ tuần lễ của ngày 6 tháng Tư: Học Khu đang chuyển sang một mô hình tuần 4-1. Điều này có nghĩa 
là học sinh sẽ tiếp tục làm việc từ xa theo chỉ dẫn từ thứ Hai đến thứ Sáu, nhưng đối với giáo viên, thứ Sáu chủ 
yếu sẽ là một ngày để lập kế hoạch và chuẩn bị cho tuần tiếp theo. 

 
 Giáo viên sẽ bị hạn chế về sự sẵn sàng trả lời cho học sinh và gia đình vào thứ Sáu nhưng sẽ có một 

thời gian chỉ định để đáp ứng các nhu cầu khẩn cấp, khi đó các thầy cô sẽ liên lạc với gia đình. 
 

 Thứ Sáu sẽ tiếp tục là một ngày học tập cho học sinh - các mục trong danh sách học tập sẽ được cung 
cấp cho 5 ngày. 

 
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 để giáo viên cho ý kiến phản hồi. Điều này sẽ cho phép giáo 
viên tập trung vào các kỹ năng mà học sinh thành thạo và những kỹ năng cần sự hỗ trợ nhiều hơn. 

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

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

tay. 

 
 Sẽ không có chấm điểm trong 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. 



 Các gia đình có thể cung cấp các phần mở rộng làm giàu sự học tập bằng cách sử dụng các trang mạng 
và chương trình được chia sẻ bởi toán giáo viên. 

 
 Tiểu bang NH đưa ra các chỉ thị hàng ngày sau đây cho thời gian giảng dạy học tập từ xa:   Nếu các gia 

đình sử dụng đầy đủ các danh sách học tập và các tùy chọn được cung cấp bởi giáo viên lớp học, quý vị 
sẽ thấy rằng quý vị có nhiều lựa chọn hơn là điền lấp vào những thời điểm được đề nghị này. 

 

 Các lớp K-1: 45 phút 

 Các lớp 2-3: 60 phút 

 Các lớp 4-5: 90 phút 

 Các lớp 6-8: 30 phút mỗi giáo viên cho tối đa 3 tiếng/ngày 
 

KỸ THUẬT:    Học Khu có 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 đã 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. 

 
TIN TỨC BỔ TÚC: Sau đây là tin tức bổ túc để quý vị cân nhắc: 

 

 Đây là một thách thức để tái tạo cái ngôi trường bằng gạch ngói trong môi trường học tập từ xa. Các nhà 
giáo dục của Học Khu tiếp tục học hỏi và tinh chỉnh các thực hành của họ khi họ điều hướng các chỉ dẫn 
trong môi trường mới này. Đây là lý do hợp lý để chuyển sang mô hình tuần 4-1, cho phép giáo viên phản 
ánh, học hỏi và chuẩn bị hàng tuần cho việc học tập từ xa. 

 

 Nếu quý vị có ý kiến phản hồi và/hoặc đề nghị, vui lòng chia sẻ với hiệu trưởng của con mình. 
 

 Thành phố Dover gần đây đã đóng cửa các khu vực giải trí để tiếp tục phát triển khái niệm xa cách vật lý. 
Điều quan trọng là tiếp tục sử dụng hoạt động ở ngoài trời như một cơ hội cho bầu không khí trong lành và 
tập thể dục, nhưng điều quan trọng vẫn là tiếp tục thực hành sự xa cách vật lý. Các sinh hoạt thể thao và 
hoạt động nhóm không đưa đến sự xa cách vật lý. 

 

 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 giúp có một tâm trí khỏe mạnh 
trong cơn đại dịch COVID-19, vui lòng kiểm xem các nguồn liệu cộng đồng có thể hỗ trợ quý vị  hoặc gửi 
email cho cố vấn hướng dẫn của con mình để lấy nguồn liệu. 

 
Tracey Smith và Jeff Waller đã viết như sau: Chúng ta nên phấn kích bởi những vấn đề và những thách thức. Nó 
có thể không nhanh chóng hoặc dễ dàng, nhưng đôi khi chúng ta học hỏi nhiều nhất trên đường đời bằng cách 
giải quyết những trở ngại, điều này sau cùng là đưa chúng ta đến sự cải tiến lớn nhất. Đại dịch COVID-19 đã đưa 
ra những thách thức và trở ngại mới đối với các thói quen hàng ngày và bình thường của chúng ta. 

 
Hoàn cảnh của chúng ta đang đòi hỏi chúng ta tiến hành cuộc sống hàng ngày theo cách xử sự khác. Đây là sự 
thách thức, nhưng có những bài học mà nếu học hỏi nó sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn khi đã học xong. Các 
trường Dover sẽ tiếp tục phấn đấu để có mặt ở đây nhằm hỗ trợ gia đình và con em quý vị với hết khả năng của 
chúng tôi. 

 
Trân trọng, 

 
William R. Harbron 

William R. Harbron,.Tiến Sĩ Giáo Dục 
Hiệu Trưởng Khu Học Chánh 


