Học Từ Xa Cho Tất Cả Học Sinh:
Những Câu Hỏi Thường Gặp
Q. Các giá trị quan trọng của chương trình Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh là gì?
A. Hướng dẫn của chúng tôi tập trung vào việc duy trì sự chăm sóc, kết nối, và học tập liên tục cho
học sinh của chúng tôi. Điều quan trọng nhất cho chương trình học từ xa gần như là những điều y
chang mà quan trọng nhất đối với việc học tại nhà. Giảng dạy và học tập -- bất kể mô hình nào -- bắt
nguồn từ mối quan hệ và tình người được chúng ta chia sẻ. Việc Oregon thực hiện chương trình
Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh cho thấy cam kết của Oregon trong việc duy trì mối quan hệ với học
sinh của chúng tôi trong thời gian cách ly và không chắc chắn. Ngoài ra, điều này nói lên ưu tiên cao
của chúng tôi cho việc học bằng cách duy trì con đường giáo dục cho học sinh trong thời gian
trường học đóng cửa.
Q. Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh có nghĩa là chỉ học trực tuyến?
A. Học từ xa không có nghĩa là học trực tuyến một mình. Trong khi chương trình Học Từ Xa có thể
bao gồm các lựa chọn trực tuyến cho một số học sinh, học từ xa không đòi hỏi công nghệ hoặc
internet để đem đến kết quả học tập thành công. Đối với nhiều quận trong 197 quận của chúng ta
tại Oregon, học từ xa có thể không bao gồm việc học trực tuyến. Học sinh tham gia vào việc học từ
xa có thể tiếp cận các tài liệu giáo dục thích hợp và nhận được sự tương tác liên tục với giáo viên có
giấy phép và/hoặc được đăng ký của họ. Điều quan trọng cần lưu ý là chương trình học từ xa bao
gồm việc liên lạc đa phương tiện và các chiến lược học tập pha trộn, không chỉ học bằng kỹ thuật
số/trực tuyến. Việc học có thể hoặc không thể tách rời theo thời gian (không đồng bộ so với đồng
bộ).
Q. Các yếu tố quan trọng để học từ xa là gì?
A.
● Mỗi học sinh thường xuyên kết nối với giáo viên của họ.
● Giáo viên và học sinh ưu tiên thời gian với nhau để tập trung vào việc học tập quan trọng
nhất hoặc có liên quan.
● Giáo viên, gia đình, và người chăm sóc làm việc như một nhóm, tin cậy lẫn nhau trong quan
hệ đối tác. Cùng nhau, giáo viên và gia đình tạo điều kiện học tập, thiết lập các thói quen
nhất quán, và hình thành môi trường học tập.
● Giáo viên tiếp tục giám sát, báo cáo và ghi lại sự tiến bộ của mỗi học sinh hướng tới các mục
tiêu và tiêu chuẩn học tập, khuyến khích giải quyết vấn đề quan trọng, hợp tác, trao đổi và
sáng tạo.
● Trường học cung cấp nhiều cơ hội linh hoạt -- cụ thể là học sinh trung học của chúng ta – để
lấy tín chỉ trên con đường dẫn đến tốt nghiệp.
Q. Sự khác biệt giữa "Giáo Dục Bổ Sung và Hỗ Trợ Học Tập" và "Học Từ Xa Cho Tất Cả Học Sinh" là
gì?
A. Chương trình Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh cung cấp việc học tập liên tục một cách toàn diện
hơn so với Giáo Dục Bổ Sung và Hỗ Trợ Học Tập. Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh đảm bảo kết nối
nhất quán với giáo viên và tiếp cận các tiêu chuẩn nội dung theo cấp lớp. Trong chương trình Học
Từ Xa Cho Tất Cả Học Sinh, học sinh sẽ có cơ hội nhận được phản hồi, có điểm khi hoàn thành khóa
học, và học sinh trung học sẽ lấy và nhận tín chỉ khi hoàn tất khoá học. Cuối cùng, chương trình Học
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Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh đem đến cơ hội cho học sinh để mở rộng việc học và tự chỉ đạo một phần
của ngày học của họ.
Q. Có vẻ như quý vị đang nhấn mạnh rằng học sinh có thể không trở lại trường học năm nay?
A. Có thể và là một trong những lý do quan trọng để chuyển từ chương trình Giáo Dục Bổ Sung và
Hỗ Trợ Học Tập sang Học Từ Xa Cho Tất Cả Học Sinh. Với chương trình Học Từ Xa Cho Tất Cả Học
Sinh, chúng tôi sẵn sàng đảm bảo rằng cách tiếp cận toàn diện đến việc học được cung cấp cho học
sinh Oregon, bất kể ngày nào có thể quay trở lại trường học.
Q. Điều này được mở rộng cho các học khu như thế nào?
A. ODE sẽ làm việc để họp với các đối tác giáo dục và cộng đồng nhằm thu thập thông tin phản hồi
xung quanh một số công cụ DL4A; đặc biệt là những công cụ phụ thuộc nhiều nhất vào giọng nói của
giáo viên. Tại ODE, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ kỹ thuật (câu hỏi thường gặp, hội thảo qua
mạng, hỗ trợ bộ công cụ giao tiếp và cập nhật nguồn hỗ trợ), đồng thời giúp kết nối các quận với
nhau cho mục đích học tập và lên kế hoạch.
Q. Chương trình Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh có bao gồm học sinh cuối cấp trung học không?
A. Có, chương trình Học Từ Xa cho Tất Cả Học Sinh bao gồm tất cả học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12.
Q. Không phải tất cả học sinh đều được hỗ trợ về công nghệ như nhau. Bằng cách nào quý vị đảm
bảo sự công bằng cho học sinh trong quá trình này?
A. Nỗ lực này có những thách thức, thông qua chúng, chúng tôi sẽ tập trung vào sự công bằng. Cửa
trường của chúng tôi đã mở cho mọi học sinh trong tiểu bang của chúng ta, và khi chúng tôi chuyển
sang chương trình Học Từ Xa Cho Tất Cả Học Sinh, chúng tôi phải đảm bảo mỗi học sinh trong tiểu
bang của chúng ta có thể tiếp cận được dịch vụ giáo dục của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả
những gì chúng tôi có thể để xây dựng từ thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật, học
sinh song ngữ, học sinh tài năng và có năng khiếu, và học sinh nghèo và vô gia cư.
Q. Bằng cách nào quý vị làm việc với tổ chức từ thiện, lĩnh vực tư nhân và cơ quan lập pháp của
tiểu bang để khắc phục sự phân chia trong công nghệ tại tiểu bang của chúng ta?
A. ODE sẽ làm việc với các cơ quan tiểu bang có liên quan và ESD để giải quyết dữ liệu từ Ủy Ban
Broadband Oregon về vấn đề kết nối tiềm năng được truyền tải bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Internet
(ISP). Chúng tôi cũng nhận ra rằng có những phần của tiểu bang chưa được phục vụ bởi broadband
(băng thông rộng) hoặc kết nối không dây. Điều này sẽ đòi hỏi sự linh hoạt cho các trường học này
để phục vụ học sinh trong thời gian trường học đóng cửa theo những cách phù hợp với nhu cầu cụ
thể của cộng đồng và gia đình của họ.
Q. Điều này có ý nghĩa gì đối với thời gian giảng dạy?
A. Trong khả năng cho phép, ý định của chúng tôi là duy trì thời gian giảng dạy cho học sinh phù hợp
với những gì mà trường học ảo cung cấp. Một ngày học điển hình của học sinh Oregon sẽ bao gồm
thời gian học tập do Giáo Viên Hướng Dẫn, đồng thời cũng có thời gian cho các hoạt động bổ sung,
giờ ăn, và giờ chơi. Hướng dẫn về thời gian giảng dạy của Oregon phù hợp với các tiểu bang khác
như Washington và Kansas.
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