
 

  
 

 
 

    
 

     
 

           
               

            
            

              
            

 
             

         

      
 

               
            
        

         
     
         
       

     
              

 
       
  

 
 
 

VIETNAMESE 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020 

Xin hãy truy cập thông báo này bằng tiếng Việt qua liên kết này. 

Nhằm hỗ trợ học sinh tiếp tục học tập trong giai đoạn này, FCPS đang cung cấp các 
Gói Học Tập như là một phần của kế hoạch học tập từ xa. Các Gói Học Tập được soạn cho các học 
sinh có khiếm tật đang theo Giáo trình Thích ứng. Gói bài học của mỗi tuần sẽ bao gồm các hoạt 
động học tập cho toán, học đọc, di động và môn khoa học / xã hội, cùng với những bài tập quan 
trọng khác và kỹ năng làm việc nhà học sinh cần có để giúp gia đình. Tất cả các hoạt động đều gắn 
liền các kỹ năng giao thiệp nhằm giúp học sinh học cách truyền đạt ý tưởng trong một số bối cảnh. 

Trong vài tuần tới, gia hình học sinh sẽ nhận được các Gói Học Tập gửi qua bưu điện và có đăng 
trên Blackboard. Xin gia đình hãy tận dụng những tài liệu này và lưu ý như sau: 

• Gói Học Tập sẽ được gửi đến học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12 ( K-12) thuộc Giáo trình Thích 
ứng 

• Các gói bài sẽ được gửi mỗi tuần, ngoại trừ vào dịp Nghỉ mùa Xuân ( ngày 6 – 10 tháng 4). 
• Gói Học Tập cốt là để cho học sinh và gia đình sử dụng trong suốt một tuần. 
• Nhà trường FCPS khuyến khích gia đình thực thi cùng học sinh các việc sau: 

o Xem qua các chỉ dẫn cho hoạt động trong Gói Học Tập 
o Đặt câu hỏi 
o Gia đình cùng học sinh hoàn thành các hoạt động trong Gói Học Tập. 
o Gia đình lắng nghe những chia xẻ từ học sinh về các hoạt động trong Gói Học Tập với 

mình hay với người khác. 
• Việc làm cho Gói Học Tập là hoạt động không bắt buộc và sẽ không được tính điểm. 

Xin gia đình hãy liên lạc với Thầy Cô Giáo dục Đặc biệt nếu quý vị có thắc mắc về những hoạt 
động trong Gói Học Tập. 
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