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VIETNAMESE 

Ngày 8 tháng 8, 2020 

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ cung cấp những Gói Học tập trong kỳ Năm Học Kéo 
dài (ESY) vào mùa hè làm một phần của việc học tập từ xa. Những hoạt động trong tập 
bài cốt để tạo cơ hội cho học sinh thực tập và ứng dụng kỹ năng, đồng thời giúp học 
sinh duy trì sự tham gia và tư duy phê phán. Trong 4 tuần học ESY, Gói Học tập gửi về 
nhà học sinh qua bưu điện và hằng tuần nó cũng có đăng ở trên trang mạng FCPS 
24/7 Learn. Xin gia đình hãy tận dụng các tài liệu này. 

Tập bài bao gồm các hoạt động giảng dạy cho học sinh tham gia kỳ hè ESY nhắm vào 
các kỹ năng đọc và viết , vốn gồm việc giải mã từ ngữ, học từ vựng, thông hiểu và 
viết văn, cùng là các kỹ năng toán học như tính toán và toán đố. Thêm vào đó, quý 
vị có thể sẽ thấy các bài tập về các chiến lược nhắm đến việc học sinh chủ động hành 
vi như: lập bước chuẩn bị cho môi trường học hè ESY, thời khóa biểu, học tăng 
cường, khả năng tự điều chỉnh và kỹ năng xã hội. Những tập bài này cốt là để bổ 
sung bài giảng từ giáo viên và những chương trình học trực tuyến. Phụ huynh học sinh 
có thể dùng các tập bài cho trẻ một cách uyển chuyển, và xin hãy làm việc với giáo viên 
ESY về các hoạt động và câu hỏi thích hợp. Mặc dù các hoạt động này cốt là để hỗ trợ 
con em học độc lập, những cung ứng như việc đọc bài to cho trẻ nghe và học sinh phát 
ngôn để diễn tả ý tưởng có thể sẽ có lợi cho việc học của chúng. Thêm vào đó, một số 
hoạt động bài tập có thể cần một người dự phần mà học sinh có thể muốn người nhà 
làm chung. 
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