
 

 

 

     

 

    

            
    

         
         

    

    
     

      
     

 

      
      

   

      
  

       
  

            

               
    

   

   
       

         
    

      

     
    

   
 

 

VIETNAMESE 

(Dr. Brabrand Message for April 13) 

{Subject] Thông báo từ Tổng giám đốc FCPS 

Gia đình FCPS quý mến, 

Tôi hy vọng rằng quý vị và người thân được mạnh khỏe và duy trì được cái nhìn lạc quan trong 
thời gian thử thách này. Trước những gián đoạn trong cuộc sống bình thường và nỗi khó lường 
cho tương lai, kỷ nghỉ mùa Xuân năm nay khiến chúng ta cảm thấy thật lạ lùng. Thế nhưng, 
điều ấy đã có tác dụng là một cơ hội cho chúng ta ghi nhớ điều quan trọng là chúng ta có thể 
tìm đến niềm vui bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu. 

Ngày mai khi các học sinh bắt đầu việc học tập từ xa, việc học sẽ không như sự giảng dạy trực 
tiếp. Chúng tôi biết đó là một thay đổi to lớn cho học sinh và các giáo viên. Thế nhưng, tất cả 
chúng tôi tại Hệ Trường Công Quận Fairfax đang phấn khởi về việc thu hút các em học sinh 
đến một lề lối học tập mới trong khi bảo đảm rằng họ có được hỗ trợ nhằm phát huy hết nỗ lực 
của mình. 

Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình học tập từ xa, xin quý vị hãy xem qua những điều sau 
đây về Học tập Từ Xa của FCPS và vấn đề điểm hạng. 

Kế hoạch Học Tập Từ Xa 

Bắt đầu ngày mai 14/4 giáo viên sẽ giảng dạy học sinh sử dụng một số phương pháp khác 
nhau, bao gồm: 

• Ứng dụng mạng Blackboard Collaborate Ultra (với liên kết do giáo viên cung cấp đến
học sinh)

• Ứng dụng mạng Google Meet, dùng cho họp qua video mạng với từng cá nhân học sinh

• Gói Học tập hàng tuần. Các tập bài học sẽ được gửi đến các học sinh từ cấp tiền mẫu
giáo đến cấp lớp 8 từ Ban Giảng huấn FCPS.

• Qua email và gọi điện.

Học sinh nên thường xuyên theo dõi Gmail FCPS của mình ( tận cùng bằng @fcpsschools.net). 
Giáo viên sẽ có giờ văn phòng ảo để trợ giúp học sinh trong suốt tuần. Lịch giờ văn phòng đó 
đã được thông báo đến học sinh và gia đình. Vui lòng tùy tiện duyệt qua Kế hoạch Học tập Từ 
Xa. Quý vị cũng có thể vào trang mạng mới của FCPS Learning at Home , vốn cung cấp những 
phương thức giản dị nhằm hỗ trợ gia đình trong thời gian chuyển tiếp sang việc học tập từ xa. 

Trang mạng FCPS Blackboard 24-7 Learning là nơi giáo viên sẽ đăng nhắn tin  cho học sinh và 
phụ huynh. Mạng Blackboard và mạng Google Classroom là hai nền tảng digital được FCPS 
chấp thuận dùng cho việc giảng dạy và tại đây, học sinh sẽ có thể họp qua video, cộng tác và 
hoàn thành bài tập. 

https://fcps.blackboard.com/webapps/login/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://fcpsschools.net


  

                 
        

             

              
   

            
                  

   

       
       

        
      

       
         

 

         
          

      
    
      

    
   

   

 
 

     
    

        
    

 
    
          

       
  

 
         

         
 
 

 
 

  

Nguyên tắc về Điểm hạng 

• Học kỳ 3 vẫn chưa khóa sổ để học sinh hoàn tất các bài tập đã được cho ra hay đã 
được lên lịch trước ngày 13/3. Học sinh sẽ còn thì giờ đến ngày 24/3 để hoàn tất các 
bài chưa nộp hay chưa làm xong nhằm cải thiện điểm hạng của mình trong học kỳ 3. 

• Bài tập cho ra sau ngày 13/3 sẽ không được chấm điểm, theo như đề nghị của Bộ Giáo 
dục band Virginia ( VDOE). 

• Trong học kỳ 4 học sinh sẽ có các hoạt động học tập mà trên đó giáo viên sẽ cho phản 
ảnh. Tất cả các học sinh trung học cấp 2 và 3 sẽ được nhận điểm hạng “ No Mark ” cho 
học kỳ 4 bởi vì tính cách dị thường của những hoàn cảnh này. 

FCPS sẽ vận dụng tối đa sự uyển chuyển trong việc kiểm tra và đánh giá việc học tập trong 
phần còn lại của niên khóa. Theo lẽ đó, bài tập nộp trong học kỳ 4 có thể ảnh hưởng tích cực 
đến điểm hạng cả năm của học sinh, dựa trên sự thông hiểu các chủ đề của cả năm học ( 
mastery of learning) và sự phù hợp với chính sách chấm điểm của FCPS. Nói cách khác, mọi 
việc học tập từ xa sẽ chỉ có lợi cho học sinh bởi nó góp phần hơn đến điểm hạng cuối năm. Chỉ 
có điểm hạng toàn năm sẽ có ghi trong học bạ. “ No Mark ” cho học kỳ 4 sẽ không có trong học 
bạ. 

Đối với học sinh tiểu học, sẽ không có điểm hạng cho học kỳ 4 do quan tâm về công bằng trong 
cơ hội sử dụng kỹ thuật và khả năng hạn hẹp cho học sinh nộp bài qua việc học tập từ xa. Học 
sinh tiểu học sẽ tham gia học tập do giáo viên hướng dẫn và tự học . Như đã kể ở trên, việc 
phát các tập bài đến học sinh từ cấp tiền mẫu giáo đến cấp lớp 8 đã bắt đầu hôm 30/3. Học 
đọc, viết và toán cũng sẵn có ở trên kênh truyền hình 21 của FCPS. 

Khi chúng ta chuyển tiếp vào phương thức học tập từ xa, chúng ta vẫn chú tâm đến nhu cầu xã 
hội và tình cảm của học sinh. Một lần nữa, xin đừng ngần ngại tìm đến thầy cô cố vấn để có 
được hỗ trợ nếu cần. 

Lời kết: 

Như tôi đã thưa, chúng ta đang sống trong một giai đoạn lạ thường. Dù là học sinh, phụ 
huynh hay là giáo viên , thậm chí có người mang cả mấy chức năng, không ai trong 
chúng ta từng trải nghiệm cơn khẩn cấp y tế toàn thế giới như tình thế COVID-19 này. 
Chúng tôi biết rằng điều đấy gây căng thẳng và khó khăn. 

Xin mọi gia đình nhớ rằng FCPS vẫn cam kết tạo dựng một môi trường học tập vốn 
thúc đẩy sự suy nghĩ sáng tạo, một văn hóa quan tâm đến nhau và những mối giao kết 
cá nhân. Ngôi trường có thể đóng cửa nhưng tôi tự tin rằng nỗi đam mê học tập trong 
mọi chúng ta sẽ tiếp tục phát triển. 

Quý gia đình hãy giữ mình cho mạnh khỏe và an toàn và hãy nhận thức rằng chúng tôi 
luôn ở cạnh bên để hỗ trợ quý vị trong những ngày tới. 

Kính chào, 
Tổng Giám đốc FCPS Scott Brabrand 
Hệ Trường Công Quận Fairfax 




