
Kế hoạch cho sự liên tục của giáo dục trong các COVID-19 trường đóng cửa 
Hướng dẫn cho phụ huynh và người giám hộ 
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Tổng quan về 
Sự an toàn và sức khỏe của cộng đồng trường học là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.  Trong quá trình 
đóng cửa trường học toàn tiểu bang, tài liệu này cung cấp một kế hoạch liên tục giáo dục và giảng dạy từ 
xa và học tập.  Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các hướng dẫn của sở y tế công cộng Philadelphia, khu 
học chánh Philadelphia, sở giáo dục PA, và thống đốc. 
Do đó, các nguyên tắc này được cập nhật khi có thông tin mới. 
 
"Trường chúng tôi nắm giữ tối thượng nhu cầu của học sinh của chúng tôi, và thách thức 
các giảng viên và nhân viên để được sáng tạo và nuôi dưỡng.  Trường của chúng tôi có 

những giá trị trách nhiệm cá nhân. " 
--Tuyên bố nhiệm vụ CAP 

Giao tiếp 
• Học sinh và phụ huynh, đó là cam kết của chúng tôi rằng bạn sẽ nhận được thông tin rõ ràng về 

o nơi để truy cập bài tập 
o học sinh có thể nộp các bài tập 
o cách bài tập sẽ được xếp loại; vui lòng kiểm tra PowerSchool để Cập Nhật chấm điểm 
o Khi nào và cách bạn có thể liên lạc với giáo viên của con 

• Mong muốn được nghe từ giáo viên của con mình vào ngày 1 tháng tư, 2020 với những chi tiết 
này 

• Cập Nhật địa chỉ email: nếu bạn chưa nhận được cập nhật email từ Dr. O'Brien, vui lòng gửi 
email  mduvivier@communityacademy.org  để cập nhật thông tin email của bạn--chúng tôi 
muốn có thể cập nhật cho bạn 

 
RECAP của kế hoạch cho ngày 16 tháng 3 2020-3 tháng tư, 2020 

• Học sinh nhận được sự liên tục của giáo dục thông qua các hoạt động làm giàu ý nghĩa 
• Không có nội dung mới được giới thiệu hoặc xếp loại trong thời gian này 

 
Lưu ý đặc biệt vào thẻ báo cáo quý 3 lớp: 

• Chỉ làm việc được giao trước  khi tắt máy toàn tiểu bang, công việc được giao  trước ngày 16 
tháng 3, 2020    sẽ được tính vào lớp quý III của học sinh.   

 
THÔNG tin mới: lên kế hoạch từ ngày 6 tháng 4 năm 2020 cho đến khi có thông báo 
Chấm điểm quý 4 

• Vào ngày 1 tháng tư, tất cả các giáo viên sẽ gửi các gia đình CAP và sinh viên thông tin giới thiệu 
về chương trình học từ xa của họ trong mỗi môn 

• Vào ngày 06 tháng 4, CAP sẽ bắt đầu yêu cầu và phân loại giảng dạy từ xa trực tuyến và học tập 
• Công tác sinh viên sẽ được yêu cầu, xếp loại, và ghi trong PowerSchool cho lớp quý 4 

 
Nghỉ xuân 
Nghỉ xuân của CAP được lên kế hoạch cho những ngày này: 

Thứ năm, ngày 09 tháng 4 
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 
Thứ hai, 13 tháng tư 



Sở giáo dục PA đã hướng dẫn các trường học để ở với lịch ban đầu của họ.  Con của bạn sẽ không  có bất 
kỳ hướng dẫn nào cần thiết hoặc phân loại bài tập cho ba ngày này. Giáo viên có thể cung cấp các hoạt 
động theo mùa hoặc làm giàu cho gia đình. 
 
Giao tiếp và lịch học từ xa 

• Đối với lớp K-12, giáo viên sẽ email giới thiệu thông tin cho bạn vào ngày 01 tháng 4 
• Đối với lớp K-8 

o Nói chung, công việc sẽ được đăng trên các trang web giáo viên, có thể truy cập thông 
qua các trang web CAP, dưới một tab mới "từ xa học bắt đầu từ ngày 06 tháng 4;" tham 
khảo ngày 1 tháng tư thư giáo viên 

• Đối với lớp 9-12 
o Nói chung, công việc sẽ được chia sẻ thông qua Google lớp học, giáo viên trang web, 

nhắc nhở 101, vv bởi các giáo viên; tham khảo các thư của giáo viên 1 tháng tư để biết 
thêm chi tiết 

• Giáo viên sẽ đăng công việc hàng ngày của 9:00 mỗi ngày. 
o Giáo viên đăng tuần dài bài tập sẽ lưu ý rõ ràng rằng trong giao tiếp của họ cho bạn 

trong các hướng dẫn 1 tháng tư được gửi đến gia đình. 
o Con của bạn sẽ thấy rõ ràng do ngày và thời gian đăng với bài tập 

• Giáo viên sẽ có sẵn trong giờ văn phòng ảo từ 9:30-12:30  nhưng bạn luôn có thể email bất kỳ 
câu hỏi nào ngoài thời gian đó 

 
Hướng dẫn và các hoạt động chủ đề sẽ được cụ thể trong ngày theo lịch trình dưới đây. 
 

Trường tiểu học (lớp K-8) lịch trình của các khóa học 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

Xã hội học 
Âm nhạc/nghệ thuật 
Phys. Ed 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

Xã hội học 
Âm nhạc/nghệ thuật 
Phys. Ed 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

 
High School (lớp 9-12) lịch học * 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

Lịch sử 
Viết 
Ngôn ngữ 
Âm nhạc/nghệ thuật 
Phys. Ed 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

Lịch sử 
Viết 
Ngôn ngữ 
Âm nhạc/nghệ thuật 
Phys. Ed 

Anh 
Toán học 
Khoa học 

* Nâng cao vị trí lớp học có thể có công việc hàng ngày 
 

Hướng dẫn thời gian 
Lớp K-1 Các lớp 2-3 Các lớp 4-5 Các lớp 6-8 Các lớp 9-12 

Tối đa 20 phút 
cho mỗi chủ đề 

Tối đa 30 phút 
cho mỗi chủ đề 

Lên đến 30 phút mỗi 
chủ đề theo lịch trình 

Lên đến 40 phút 
mỗi chủ đề theo 

Lên đến 50 phút 
mỗi chủ đề theo 



theo lịch trình 
mỗi ngày (tổng 
60 phút mỗi 
ngày) 

theo lịch trình 
mỗi ngày (tổng 
90 phút mỗi 
ngày) 

mỗi ngày (tổng cộng 
90 phút/ngày) 

lịch trình mỗi 
ngày (tổng cộng 
120 phút mỗi 
ngày) 

lịch trình mỗi 
ngày (tổng cộng 
150 phút mỗi 
ngày) 

 
Đăng nhập học sinh: 

• Giáo viên của con bạn có thể cung cấp thông tin đăng nhập cho con của bạn để sử dụng trên các 
trang web khác nhau; vui lòng giúp con bạn tổ chức và bảo vệ mật khẩu của mình 

• Thông báo cho giáo viên của con bạn bất kỳ vấn đề đăng nhập và họ có thể nhận được hỗ trợ 
admin 

 
Điều phối viên giáo dục đặc biệt, EL điều phối viên, chuyên gia đọc và cố vấn: 

• Sẽ tiếp tục liên lạc với các gia đình trong quá trình chuyển đổi này; phụ huynh sẽ nhận được 
thêm thông tin trực tiếp từ giáo dục đặc biệt của con em, 504, hoặc điều phối viên ESL, hoặc 

• Sẽ giúp giảng viên có chỗ ở, sửa đổi, tài nguyên bổ sung và tài liệu hỗ trợ cho học sinh 
• Sẽ tiếp tục cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực được xác định trong 

 
GIỜ LÀM VĂN PHÒNG CỦA CAP VIRTUAL: 

• Thường sẽ được từ 9:30 am-12:30pm; giáo viên sẽ đăng những lần cụ thể họ sẽ được trực tuyến 
để kiểm tra email và để trả lời các câu hỏi từ gia đình hoặc học sinh. 
  

Cha mẹ, người giám hộ và sinh viên, cảm ơn bạn vì sự sáng tạo, tính linh hoạt và khả năng đàn hồi của 
bạn. 

Tại CAP, chúng tôi xây dựng tương lai bất cứ nơi nào chúng tôi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông báo về giáo dục đặc biệt, người học tiếng Anh và dịch vụ kế hoạch 504 
 
Học viện cộng đồng Philadelphia là dành riêng để truy cập cho tất cả học sinh. Trong quá trình chuyển 
đổi để học từ xa, học sinh với IEPs và 504 kế hoạch sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và dịch vụ nêu trong 
các kế hoạch, đến mức có thể. Người học tiếng Anh sẽ nhận được hỗ trợ và dịch vụ do các giáo viên 
tiếng Anh cung cấp. Giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên tiếng Anh sẽ tiếp tục làm việc với các giáo 
viên giáo dục thường xuyên về chỗ ở và sửa đổi các bài tập. Ngoài ra, nếu thích hợp, các giáo viên giáo 
dục đặc biệt và các chuyên gia đọc và toán cũng sẽ cung cấp hướng dẫn trong các lĩnh vực được xác định 
trong IEP của trẻ. 
 
Dịch vụ liên quan, bao gồm lời nói, liệu pháp nghề nghiệp, và tư vấn sẽ được cung cấp thông qua một 
cách tiếp cận teletherapy, đến mức có thể. Teletherapy này sẽ xảy ra qua điện thoại hoặc thông qua một 



nền tảng phóng to được mã hóa. Các trị liệu sẽ cung cấp hướng dẫn cho các gia đình về cách học sinh sẽ 
truy cập vào dịch vụ này. 
 
Đánh giá, tái thẩm định và các cuộc họp IEP sẽ được tổ chức hầu như. Các bộ phận giáo dục đặc biệt sẽ 
liên lạc với gia đình và các thành viên trong nhóm IEP để lên lịch một thời gian cho cuộc họp.  Các cuộc 
họp sẽ được tổ chức qua một cuộc gọi hội nghị hoặc thông qua các phương tiện ảo khác. Một "kế hoạch 
xét duyệt IEP khẩn cấp" có thể được phát triển để xem xét các thay đổi tạm thời cho giao dịch vụ liên 
quan đến việc đóng cửa mở rộng. Các nhóm IEP sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để giữ các cuộc họp phù hợp 
với lịch trình của cha mẹ. 
 
Bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến giáo dục đặc biệt có thể được hướng dẫn đến giáo viên giáo dục 
đặc biệt của con bạn hoặc cho người giám sát giáo dục đặc biệt, Cassandra McLaughlin tại 
cmclaughlin@communityacademy.org. 
 
Bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến học viên tiếng Anh có thể được hướng dẫn đến người giám sát 
ESL, Jaclyn Smith tại jsmith@communityacademy.org. 
 

 


