
 

 
 

 

Kính gửi Quý Phụ huynh Học sinh Rocketship, 

 

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Thống đốc Newsom đã ban hành hướng dẫn mới về việc tái mở cửa trường 

học: các trường nằm trong các quận trên danh sách giám sát COVID-19 không được phép tái mở 

cửa cho đến khi tình trạng y tế địa phương được cải thiện. Tất cả các trường Rocketship đều nằm 

trong các quận trên danh sách giám sát của tiêu bang.  Theo hướng dẫn mới này, chúng tôi rất tiếc 

phải thông báo rằng chúng tôi không còn có thể thực hiện kế hoạch tái mở cửa trường học theo “mô 

hình kết hợp” mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị vào ngày 10 tháng 7. Tất cả các trường 

Rocketship bây giờ sẽ bắt đầu năm học bằng chương trình học từ xa toàn thời gian.  
 
Chúng tôi hiểu rằng nhiều phụ huynh và học sinh Rocketship rất muốn trở lại trường học. Chúng tôi 

cũng không ngoại lệ. Thật không may, với tỷ lệ nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh trở lại, rõ ràng 

California không kiểm soát được cuộc khủng hoảng y tế này. Chúng tôi hy vọng tình trạng y tế sẽ 

được cải thiện một lần nữa và chúng ta có thể bắt đầu thực hiện giai đoạn quay trở lại chương trình 

học trực tiếp tại trường. 

 
 

Ưu Thế Học Từ Xa 

Mô hình học từ xa mà chúng tôi đã đưa ra vào tháng 3 vừa rồi đã thể hiện sự cam kết với cộng đồng 

và tinh thần đổi mới của các nhà giáo dục của chúng tôi. Khi chuẩn bị bắt đầu năm học 2020-2021 

bằng chương trình học từ xa thêm lần nữa, chúng ta sẽ phát huy những thế mạnh của mô hình mà 

chúng tôi đã phát triển vào mùa xuân vừa rồi và thực hiện các tính năng mới để tăng cường hơn nữa 

chương trình học tại nhà.     

 

3 Tiếng Giảng Dạy Trực Tiếp Hàng Ngày. Chúng tôi đang tăng cường giảng dạy trực tiếp 

hàng ngày cho học sinh lên trung bình 3 tiếng mỗi ngày. Như chúng ta đã học vào mùa xuân vừa rồi, 

các khối giảng dạy trực tiếp hàng ngày rất quan trọng để thúc đẩy sự tham gia của học sinh, phát 

triển cảm xúc xã hội và tương tác với các bạn cùng lớp. Thời khóa biểu cụ thể sẽ khác nhau tùy theo 

trường, cấp lớp và nhu cầu của học sinh.   

 

Giảng Dạy Theo Nhóm Nhỏ. Giảng dạy theo nhóm nhỏ là một phần quan trọng trong mô hình 

học tập cá nhân hóa của chúng tôi khi học sinh tham dự lớp học.  Mô hình học từ xa tăng cường của 

chúng tôi sẽ dựa trên thực tiễn này và cung cấp chương trình giảng dạy theo nhóm nhỏ hàng ngày 

nhằm đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục đáp ứng các nhu cầu cá nhân của từng và mọi học sinh 

Rocketship. 
 

Học Tập Theo Yêu Cầu. Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng chương trình học từ xa toàn thời gian 

tạo ra gánh nặng đáng kể cho phụ huynh và người chăm sóc trong việc giúp tạo điều kiện thuật lợi 



 

 
 

cho học sinh học tập tại nhà.  Chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất nội dung được ghi lại cho học sinh 

Rocketship và tận dụng các chương trình học trực tuyến thích ứng và nền tảng Mục tiêu Rocketship 

để hỗ trợ chương trình học độc lập có thể thích ứng với lịch học của gia đình quý vị. Thứ Sáu hàng 

tuần sẽ là ngày học toàn thời gian độc lập và theo yêu cầu. 

 

Thời Khóa Biểu Hàng Ngày 

Đính kèm theo bản cập nhật này là mẫu thời khóa biểu cho ngày học từ xa của con em Rocketship 

của quý vị.  Thời khóa biểu cụ thể sẽ thay đổi theo trường và cấp lớp, nhưng mẫu thời khóa biểu kèm 

theo đây sẽ cung cấp cho quý vị ý tưởng chung về những gì mong đợi khi trường bắt đầu mở cửa lại 

vào ngày 12 tháng 8.    
 

Đối với những học sinh có Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), chúng tôi sẽ tăng cường chương trình 

học bổ sung và giảng dạy theo nhóm nhỏ phù hợp với nhu cầu được nêu trong IEP của con em quý 

vị.  Các đội ngũ giảng dạy đặc biệt sẽ tiếp tục hợp tác với các gia đình về nhu cầu và dịch vụ cụ thể và 

sẽ đích thân theo dõi từng gia đình. 

 

Cuộc Họp Cộng Đồng 

Chúng tôi sẽ tổ chức cho các gia đình ba cuộc họp cộng đồng trực tuyến trong tuần này để thảo luận 

về kế hoạch học tập từ xa của chúng tôi và trả lời các thắc mắc của quý vị. Các cuộc họp này là tùy 

chọn và phiên thảo luận sẽ giống nhau ở mỗi cuộc họp, vì vậy quý vị chỉ cần tham dự một cuộc họp.   

● Cuộc họp 1:  Thứ Năm, ngày 23 tháng 7 lúc 5h30 chiều 

● Cuộc họp 2: Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 lúc 12h15 sáng 

● Cuộc họp 3:  Thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 lúc 2h chiều  

 

Chúng tôi vẫn cam kết bắt đầu năm học một cách vững chắc.  Cho dù chương trình học tập của học 

sinh diễn ra ở đâu, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho con em Rocketship của quý vị nền giáo 

dục tuyệt vời mà các cháu xứng đáng được hưởng. Và trong khi tất cả chúng ta đều hy vọng có thể 

tái mở cửa trường học một cách an toàn vào tháng 8, cuộc khủng hoảng y tế này sẽ không làm suy 

yếu quyết tâm của chúng ta trong việc đảm bảo rằng năm học 2020-2021 sẽ là một năm học tập, 

phát triển, cộng đồng và tiến bộ trọn vẹn nữa trong cuộc chiến vì công bằng xã hội và bình đẳng giáo 

dục.  Cảm ơn quý phụ huynh đã hợp tác và cảm ơn quý vị đã giao phó (các) con em Rocketship của 

mình cho chúng tôi phục vụ. Hiệu trưởng trường của con em quý vị sẽ chia sẻ thông tin chi tiết hơn 

về các kế hoạch học tập cụ thể của trường trong vài tuần tới.    

 

Trân trọng,  

 
Maricela Guerrero  

Phó Hiệu trưởng  

Kylie Alsofrom 

Giám đốc các trường, Khu vực Vịnh  



 

 
 

 
 

MẪU THỜI KHÓA BIỂU HỌC TỪ XA 
Năm học 2020-2021 

8h sáng Bắt đầu học trực tiếp! 

8h10 sáng Bài học cảm xúc xã hội --- Giảng dạy trực tiếp 

8h45 sáng Môn đọc to --- Giảng dạy trực tiếp 

9h sáng Môn phát âm --- giảng dạy trực tiếp theo nhóm nhỏ 

9h20 sáng Thực hành ngữ âm độc lập 

9h40 sáng Giải lao vận động! 

10h10 sáng  Ăn nhẹ! 

10h20 sáng Môn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán) --- 
Giảng dạy trực tiếp 

11h sáng Các chương trình học trực tuyến 

11h30 sáng Ăn trưa! 

12h30 chiều Môn tăng cường --- Giảng dạy trực tiếp 

1h chiều Các chương trình học trực tuyến 

1h30 chiều Thực hành đọc theo hướng dẫn --- Giảng dạy trực tiếp 

2h chiều Giải lao vận động! 

2h20 chiều Dạy kèm theo nhóm nhỏ 

2h40 chiều Kiểm tra cảm xúc xã hội 

3h chiều Học nhóm trực tiếp! 

 

 

 


