
 

 

  

     
      
       

       
            

          
   

      
              
          

     

        
         

        
 

      
        

            
     

          
             

        
                

       
   

        

        
         

           
      

        

    
           

         
       

VIETNAMESE 

Kính thưa Cộng đồng FCPS 

Chúng ta đã bắt đầu cố gắng thực hiện việc giảng dạy và học tập trong lớp học ảo trên mạng Blackboard 
Learn 24-7 lần thứ nhì và đã tiếp tục gặp khó khăn . Sự việc này đang gây thất vọng và bực bội đến mọi 
người. Chúng tôi nhận thức rằng học sinh và giáo viên cần một hệ thống đáng tin cậy cho lớp học ảo. Vì 
lẽ đó, chúng ta sẽ dời khỏi mạng Blackboard Learn 24-7  cho việc giảng dạy và học hành “đối mặt”. Thầy 
cô giáo và học trò sẽ tiếp tục dùng Blackboard Learn 24-7 để truy cập tài liệu học tập và những hỗ trợ. 

Với sự hỗ trợ của Hội đồng Giáo dục Quận, tôi đang làm thêm một bước cải thiện kế hoạch Học tập Từ 
Xa cho 189 nghìn học sinh của chúng ta. 

Trước tiên, tôi khởi đầu sáng kiến cho một cuộc kiểm điểm toàn bộ từ bên ngoài về việc khởi động 
chương trình học tập từ xa.  Chúng tôi đã mướn tổ hợp luật sư Hunton Andrews Kurth LLP chuyên về kỹ 
thuật tin học và an ninh mạng. Chúng tôi liệu rằng một tường trình từ họ trong vòng vài tuần tới sẽ 
hướng dẫn công tác tiếp diễn của chúng ta trong việc học tập từ xa. 

Thứ hai, tôi đang thiết lập một hội đồng Cố vấn Kỹ thuật cho Phòng Tổng Giám đốc với 3 đồng chủ tịch. 
Bobbie Kilberg, vốn là Chủ tịch và Điều hành của Northern Virginia Advisory Council; Andrew Ko, Giám 
đốc Điều hành của Global Education of Amazon Web Services; và Amy Gilliland là Chủ tịch của General 
Dynamics IT. 

Hội đồng này sẽ trước hết hướng dẫn chỉ đạo để giúp giải quyết mọi thử thách hiện thời của Học tập Từ 
Xa và cung cấp hỗ trợ nhằm nâng cấp việc học từ xa cho một môi trường mẫu giáo đến cấp 12 ( K-12) . 
Hội đồng sẽ nhóm họp đều đặn để cố vấn cho tôi về những phương thức trong kiến trúc kỹ thuật và hạ 
tầng cơ sở mạng, nhằm xem xét những phần mềm đang nổi bật mà sẽ nâng cao cơ hội học tập trực 
tuyến, và  họ sẽ đề nghị những kỹ thuật vượt trội trong ngành giáo dục cho giáo viên và học sinh. Hội 
đồng này cũng sẽ xem xét các kinh nghiệm thành công từ khu vực kinh tế tư nhân mà có thể áp dụng 
vào môt trường học K-12. Tôi sẽ tìm đến sự hướng dẫn của họ khi FCPS chúng ta đặt mục tiêu kiến tạo 
một môi trường học tập bền vững, hữu hiệu, an toàn và có tính kết nối để hỗ trợ học sinh và nhân viên 
chúng ta. Ba đồng chủ tịch thông hiểu được sự khẩn trương giải quyết các các vấn đề này một cách 
nhanh chóng và sớm nhất. 

Các giáo viên, nhân viên kỹ thuật tại từng trường và những nhân viên hỗ trợ tuyệt vời của chúng ta 

sẽ tiếp tục cung cấp những cơ hội học hành mang tính sáng tạo đến cho học sinh bằng một số phương 
tiện như Google Classroom, video thâu sẵn, các gói bài tập, eBooks , và các tài nguyên mạng cùng là chỉ 
dẫn học sinh đến các chương trình TV trên các kênh 21, 25 và 99.  Cho dù là gửi thư về nhà học sinh, 
thâu thanh bài đọc cho nghe rõ, hay gọi điện cho học sinh, các giáo viên đã vượt trên bổn phận để cho 
thấy rằng họ có quan tâm và những sự tương tác này sẽ tiếp diễn. 

Chúng ta cũng sẽ cung cấp giảng dạy “ đối diện” đến học sinh trong khi trường bắt đầu chuyển rời khỏi 
hệ thống Blackboard Learn 24-7. Các trường sẽ chuẩn bị cung cấp việc giảng dạy ảo qua liên kết 
Blackboard Collaborate Ultra an ninh hơn hoặc qua những phương tiện khác. Giáo viên sẽ liên lạc với 
học sinh trong vài ngày sắp tới về những cơ hội học tập ảo và về nền mạng sẽ được dùng. 



          

       
      

         
           

   

            

 

      

 

Cho hôm nay và cho đến khi các trường đã truyền đạt kế hoạch của họ cho việc học có giáo viên dẫn dắt, 

các giáo viên sẽ không thưc hiện giảng dạy “đối diện”. Tay vào đó, các giáo viên của chúng ta sẽ tiếp tục 
cung cấp các cơ hội học tập trên một số sàn mạng khác nhau. 

Mặc dầu việc khởi đầu học tập từ xa đã không diễn ra theo dự tính, tôi vô cùng biết ơn các giáo viên và 
nhân viên hỗ trợ về lượng công việc to lớn và mất nhiều thì giờ và sự cung ứng việc học tập cho học sinh 
cho đến giờ này. 

Tôi cảm tạ sự hỗ trợ và sự kiên nhẫn của quý cộng đồng trong thời gian khó khăn này. 

Trân trọng, 

Tổng Giám đốc FCPS Scott Brabrand 




