TRÁCH NHIỆM CỦA SINH VIÊN KHI HỌC HYBRID ONLINE
Mục đích: Cung cấp yêu cầu và hướng dẫn cho học sinh trong trường hợp DCSD chuyển sang chương trình
trực tuyến 100%
Yêu cầu của
Học sinh

●
●
●
●
●

Tất cả học sinh đang sử dụng tùy chọn trực tuyến 100% sẽ tiếp tục công việc
của mình thông qua Edgenuity
Tất cả sinh viên HYBRID sẽ sử dụng các bài học kết hợp hàng ngày trong
Lớp học Google của các em
Tiếp tục làm theo các Quy trình Điểm danh theo hướng dẫn Tại nhà
Tất cả giáo viên sẽ cung cấp bài học “Trực tiếp” thông qua Google Meets theo
lịch trình bên dưới
○ Các bài học sẽ được ghi lại và có sẵn trong Lớp học Google
Tất cả giáo viên sẽ cung cấp phản hồi hàng ngày: hộp thư mạng, bài tập, nhận
xét trong lớp học google

Giao tiếp

●
●
●

Tất cả các trường học DCCD sẽ đóng cửa trong thời gian này.
Có thể liên hệ với giáo viên bằng Lớp học Google hoặc qua Email DCSD
Việc quản lý sẽ có sẵn qua email DCSD

Hô trợ kỹ thuật

●

Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật với Chromebook, khả năng kết nối, vui lòng gửi
email cho hiệu trưởng trường học của bạn

Lịch trình Khối Mầm non PreK
Tất cả học sinh Pre-K sẽ phát triển và ưu tiên các bài học “trực tiếp” với Google Meets cùng với giáo viên của
họ bằng cách sử dụng bảng bên dưới.
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets
Lớp học nửa ngày / Hằng ngày
Lớp Buồi sáng:
9:00-9:20
Nhóm lớn (cả lớp Google Meet)
9:30-10:15
Học sinh hoàn thành các hoạt động trên SeeSaw
10:15-10:55
Nhóm nhỏ (bạn sẽ được giáo viên trong lớp chỉ định một nhóm nhỏ gồm 15 học sinh)
1:30-2:00
Giáo viên sẵn sàng cho các câu hỏi
Lớp Buổi Chiều:
11:15-11:35
Nhóm lớn (cả lớp Google Meet)
11:45-12:30
Học sinh hoàn thành các hoạt động trên SeeSaw
12:30-1:15
Nhóm nhỏ (bạn sẽ được giáo viên trong lớp chỉ định một nhóm nhỏ gồm 15 học sinh)
1:30-2:00
Giáo viên sẵn sàng cho các câu hỏi
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets
Lớp học nửa ngày / Hằng ngày
9:00-9:20
9:30-10:15
10:20-11:40
12:30-12:45
1:30-2:00

Tương tác nhóm lớn Đọc to (cả lớp)
Học sinh hoàn thành các hoạt động trên SeeSaw
Nhóm nhỏ (bạn sẽ được giáo viên trong lớp chỉ định một nhóm nhỏ gồm 15 học sinh)
Môn Toán nhóm lớn (cả lớp)
Giáo viên sẵn sàng cho các câu hỏi

Lịch trình Lớp Mẫu giáo – Lớp 4
Tất cả học sinh Hybrid từ khối lớp K-4 sẽ thiết lập và ưu tiên các buổi học “trực tiếp” với Google Meets cùng
với giáo viên của mình bằng bảng dưới đây.
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets (K-4)
TẤT CẢ HỌC SINH sẽ cần phải đăng nhập vào mỗi buổi học - sẽ không có nhóm A / B trong khi HỌC
TRỰC TUYẾN
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Tất cả học sinh sẽ sử dụng các bài học "Hybrid" với cả học sinh A và B cho tất cả các lĩnh vực nội dung
(ELA-Môn Đọc, Toán, KHOA HỌC và XÃ HỘI HỌC).
Theo lịch trình bên dưới:
 9:00-9:45
ELA
 10:00-10:45
Toán
 10:45-11:45
Theo dõi Tiến độ và Dạy kèm Nhóm Nhỏ (TBD của giáo viên dựa trên dữ liệu
của học sinh)
Lớp học Đặc biệt: Các bài học "Trực tiếp" với Google Meets 30 phút mỗi lớp
K-1 - Nghệ thuật
(8:30-9:00)
2-4 - Âm nhạc
(1:00-1:30)

K-1 - Thể dục
(8:30-9:00)
2-4 - Nghệ thuật
(1:00-1:30)

K-1 - Âm nhạc
(8:30-9:00)
2-4 - Thể dục
(1:00-1:30)

Các buổi học chuyên ngành (tùy
chọn cho sinh viên)

Lịch trình Lớp 5-6
Tất cả học sinh Hybrid lớp 5-6 sẽ thiết lập và ưu tiên các giờ học "trực tiếp" với Google Meets cùng với giáo
viên của mình bằng bảng dưới đây.
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets (5-6)
TẤT CẢ HỌC SINH sẽ cần phải đăng nhập vào mỗi buổi học - sẽ không có nhóm A / B trong khi HỌC
TRỰC TUYẾN
Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Tất cả học sinh sẽ sử dụng các bài học "Hybrid" với cả học sinh A và B cho tất cả các lĩnh vực nội dung
(ELA-Môn Đọc, Toán, KHOA HỌC và XÃ HỘI HỌC).
Theo lịch trình bên dưới:
 9:00-9:30
ELA
 9:45-1015
Toán
 10:30-11:00
Khoa học (Thứ Hai, Tư, Sáu) và Xã hội học (Thứ Ba, Năm)
 11:00-11:45
Theo dõi Tiến độ và Dạy kèm Nhóm Nhỏ (TBD do trường học / giáo viên dựa trên
dữ liệu học sinh)
Lớp học Đặc biệt: Các bài học "Trực tiếp" với Google Meets 30 phút mỗi lớp
5-6 - Thể dục
(12:30-1:00)

5-6 - Âm nhạc
(12:30-1:00)

5-6 - Nghệ thuật
(12:30-1:00)

Các buổi học chuyên ngành (tùy
chọn cho sinh viên)

Lịch trình Lớp 7-8
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets



Các buổi học trực tiếp với giáo viên diễn ra trong 30 phút đầu tiên của mỗi khối dự kiến xây dựng
TẤT CẢ HỌC VIÊN sẽ cần phải đăng nhập vào mỗi buổi học - sẽ không có nhóm A / B trong khi
HỌC TRỰC TUYẾN

Thứ hai
(30 phút mỗi lần)

Thứ ba
(30 phút mỗi lần)

Thứ tư
(30 phút mỗi lần)

Thứ năm
(30 phút mỗi lần)

Thứ sáu

Tiết 1: 9:00-9:30
Tiết 2: 10:00-10:30
Tiết 3: 11:00-11:30

Tiết 4: 9:00-9:30
Tiết 5: 10:00-10:30
Tiết 6: 11:00-11:30

Tiết 1: 9:00-9:30
Tiết 2: 10:00-10:30
Tiết 3: 11:00-11:30

Tiết 4: 9:00-9:30
Tiết 5: 10:00-10:30
Tiết 6: 11:00-11:30

Cố vấn: 9:00-10:00

Bữa trưa:
12:00-12:30

Bữa trưa:
12:00-12:30

Bữa trưa:
12:00-12:30

Bữa trưa:
12:00-12:30

Bữa trưa:
12:00-12:30

Tiết 7: (nếu có)
12:30-1:00
Giáo viên sẵn
sàng cho các câu
hỏi:
1:30-2:30

Giáo viên sẵn
sàng cho các câu
hỏi:
1:30-2:30

MTSS: 11:00-12:00

Tiết 7: (nếu có)
12:30-1:00
Giáo viên sẵn
sàng cho các câu
hỏi:
1:30-2:30

Giáo viên sẵn
sàng cho các câu
hỏi:
1:30-2:30

Giáo viên sẵn
sàng cho các câu
hỏi:
11:30-2:30

Lịch trình trung học
Lên lịch cho giờ học "trực tiếp" với Google Meets



Các buổi học trực tiếp với giáo viên diễn ra trong 30 phút đầu tiên của mỗi khối dự kiến xây dựng
TẤT CẢ HỌC VIÊN sẽ cần phải đăng nhập vào mỗi buổi học - sẽ không có nhóm A / B trong khi
HỌC TRỰC TUYẾN

Thứ hai
(30 phút mỗi lần)

Thứ ba
(30 phút mỗi lần)

Thứ tư
(30 phút mỗi lần)

Khối 1 8:30-9:00
Khối 2 9:40-10:10
Khối 3 10:50-11:20
Khối 4 12:00-12:30
Giờ nghỉ trưa của giáo viên: 12:30-12:55
Giáo viên sẵn sàng cho các câu hỏi 1:00-2:00

Thứ năm
(30 phút mỗi lần)

Thứ sáu
Giờ hành chính dạy
kèm Nhóm Nhỏ
9:00-11:00

