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Mỗi học sinh của chúng tôi đều  
phát triển mạnh mẽ — không phải là do 
ngẫu nhiên, mà là do có mục đích. Học 
sinh của chúng tôi tốt nghiệp với tâm thế 

sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp bởi vì 
các trường học của chúng tôi là những nơi 
đầy niềm vui, tạo nên sự xuất sắc cho tất 
cả mọi người, đặc biệt là cho các học sinh 
da màu. Học sinh của chúng tôi được trải 
nghiệm cả sự nghiêm khắc đầy ý nghĩa 

cũng như sự hỗ trợ từ các giáo viên, 
người hỗ trợ và nhà lãnh đạo. Học sinh, 

gia đình và nhân viên làm việc cùng nhau 
để xây dựng văn hóa trường học sôi động 

được thiết kế nhằm đảm bảo cộng đồng của 
chúng ta phát triển mạnh mẽ.

NHIỆM VỤ
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Để đối phó với cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu COVID-19, Học khu Công lập Denver đã xây dựng kế hoạch học tập 
từ xa này để học sinh của chúng tôi có thể tiếp tục học trong khi các trường học bị đóng cửa. Kế hoạch này thể hiện cam 
kết của DPS, cố gắng hết sức để đảm bảo rằng việc học của mỗi học sinh Denver tiếp tục thành công.

Kế hoạch này được thiết lập dựa trên các nguyên tắc sau: (1) hỗ trợ giảng dạy liên tục, (2) cấp quyền truy cập cho tất 
cả học sinh và (3) duy trì kết nối với cộng đồng.

Trong suốt thời gian đóng cửa trường học, các giáo viên của DPS sẽ tiếp tục 
cung cấp cho học sinh những bài giảng được thiết kế để xây dựng theo quỹ 
đạo học tập đã được thiết lập trên lớp. Họ sẽ làm điều đó bằng cách sử dụng 
một trong ba tùy chọn học tập từ xa được xác định trong kế hoạch này: 

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các trường đặc quyền và các trường đặc quyền đang xây dựng kế hoạch học tập 
từ xa từ các lựa chọn tương tự. Các trường đặc quyền cũng sẽ có quyền truy cập đầy đủ vào các tài liệu giảng dạy do 
Học khu cung cấp. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau.

Tổng quan Kế hoạch Học tập Từ xa

Phụ huynh và gia đình 
có thể tìm hiểu thêm về 
phản ứng của DPS, đối 
với cuộc khủng hoảng 
sức khỏe COVID-19 tại 
đây: www.dpsk12.org/

coronavirus

Tài liệu Giảng dạy Cung cấp bởi Học khu với sự 
Hỗ trợ của Giáo viên1

Giảng dạy Kết hợp với Hướng dẫn của Giáo viên2

Giảng dạy Kỹ thuật số Hoàn toàn với Hướng dẫn 
của Giáo viên3

4

http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


Kế hoạch Học tập Từ xa

5

Tận dụng học tập từ xa để thúc đẩy sự phát triển liên tục của học sinh bằng cách:

 HỖ TRỢ GIẢNG 
DẠY LIÊN TỤC

CUNG CẤP QUYỀN 
TRUY CẬP CHO 

TẤT CẢ HỌC SINH

DUY TRÌ KẾT NỐI VỚI 
CỘNG ĐỒNG

Học khu sẽ tiếp tục hỗ trợ 
giảng dạy thông qua nhiều tài 
liệu kỹ thuật số và phi kỹ thuật 
số và các hoạt động giảng dạy 
để duy trì tiến bộ học tập trong 
khi các trường học bị đóng cửa 

do tình trạng khẩn cấp.

Học khu Công lập Denver cam 
kết cung cấp thiết bị và quyền 

truy cập internet cho tất cả 
học sinh từ Mẫu giáo - Lớp12. 

Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ 
với các đối tác cộng đồng để đạt 

mục tiêu này.

Học khu đã tạo điều kiện hợp 
tác với các nhà cung cấp dịch 
vụ internet địa phương để bảo 

đảm cấp quyền truy cập Internet 
bổ sung và/hoặc tăng băng 

thông cho học sinh trong cộng 
đồng của chúng tôi trong khi các 

trường học bị đóng cửa. 
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LỰA CHỌN 1

Tài liệu Giảng dạy Cung cấp bởi Học khu với sự Hỗ trợ 
của Giáo viên

• Tài liệu giảng dạy kỹ thuật số được cung cấp bởi học khu để học sinh 
truy cập độc lập.

• Học sinh truy cập hướng dẫn trực tiếp từ các tài liệu do học khu cung 
cấp (ví dụ: các bài học của học khu, Edgenuity).

• Giáo viên cung cấp giờ giảng dạy trực tuyến và/hoặc phản hồi qua 
điện thoại cho học sinh.

CÁC TRƯỜNG HỌC HAY GIÁO VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Các trường học hay giáo viên ít thành thạo trong 
việc giảng dạy thông qua một môi trường từ xa.

Hỗ trợ Học Từ xa

Các Lựa chọn Học tập Từ xa 1



Các Lựa chọn Học tập Từ xa
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LỰA CHỌN 2

Giảng dạy Kết hợp với Hướng dẫn của Giáo viên

• Một mô hình giảng dạy có thể thực hiện bất cứ lúc nào - trẻ em tự 
quyết định tốc độ học tập sau khi giáo viên chia sẻ tài nguyên.

• Giáo viên sắp xếp và cung cấp các tài liệu kỹ thuật số (ví dụ: video, 
bài tập từ tài liệu của học khu hoặc tài liệu bổ sung) sau đó học sinh 
làm bài độc lập và nộp.

• Giao tiếp với học sinh thông qua Google Classroom, các nền tảng kỹ 
thuật số khác và/hoặc qua điện thoại.

Hỗ trợ Học Từ xa
2

CÁC TRƯỜNG HỌC HAY GIÁO VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Các trường học hay giáo viên có một chút thành thạo 
trong việc giảng dạy thông qua một môi trường từ xa.
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LỰA CHỌN 3

Giảng dạy Kỹ thuật số Hoàn toàn với Hướng dẫn của Giáo viên

• Giảng dạy Kỹ thuật số Hoàn toàn. 

• Giáo viên thiết kế trình tự học tập dựa trên kết thúc của bài học lần trước và 
những gì học sinh của họ đang làm.

• Tài nguyên học tập được lưu trữ trong Schoology và/hoặc Google Classroom 
(ví dụ: video, giảng dạy trực tiếp).

• Giao tiếp với học sinh thông qua Google Classroom, các nền tảng kỹ thuật số 
khác và/hoặc qua điện thoại.

3

CÁC TRƯỜNG HỌC HAY GIÁO VIÊN ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Các Trường có Chương trình MyTech, 1:1 Các 
Trường học, và giáo viên thành thạo trong môi 
trường giảng dạy trực tuyến 

Các Lựa chọn Học tập Từ xa
Hỗ trợ Học Từ xa
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Hướng dẫn Chung

• MỤC TIÊU CHÍNH: Cung cấp cho học sinh cơ hội để tiếp tục 
quỹ đạo học tập của các em (ví dụ: phạm vi và trình tự; mô 
hình ELD/TNLI). Điều này bao gồm việc cung cấp cho học 
sinh quyền truy cập vào nội dung, hỗ trợ và phản hồi.

• THIẾT LẬP CẤU TRÚC: Bắt đầu bằng cách định hướng học 
sinh và gia đình đến với môi trường mới và tạo cấu trúc với 
trọng tâm là duy trì sự tương tác với con người.

• KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN.: Duy trì sự tập trung vào việc 
cải tiến liên tục. Việc thực hành nên phát triển và cải thiện 
khi chúng ta tiếp tục học.

• HỖ TRỢ GIÁO VIÊN: Lãnh đạo nhà trường nên làm việc để 
đảm bảo tất cả giáo viên có các nguồn tài nguyên, hỗ trợ và 
sự linh hoạt cần thiết để thúc đẩy tốt nhất việc học tập của 
học sinh trong khả năng của họ. Hỗ trợ nên bao gồm điều 
chỉnh kỳ vọng dựa trên sức khỏe tinh thần và thể chất của 
nhân viên của chúng ta và gia đình của họ. 

• HỖ TRỢ HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH: Giáo viên nên linh hoạt 
về các kỳ vọng và quy trình học tập của học sinh, với sự 
thấu hiểu rằng các điều kiện học tập trực tuyến sẽ khác 
nhau giữa các học sinh.

Hướng dẫn dành cho Giáo dục Đặc biệt

• Theo hướng dẫn của Liên bang từ Văn phòng các 
Chương trình Giáo dục Đặc biệt và Văn phòng Dân 
Quyền, nếu một học khu đóng cửa các trường để 
làm chậm hoặc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, 
và tiếp tục cung cấp các cơ hội giáo dục cho nhóm 
các học sinh giáo dục thông thường, các trường 
phải đảm bảo học sinh khuyết tật cũng có quyền 
tiếp cận như vậy vào các cơ hội tương tự. Bao gồm 
trong yêu cầu này, các trường phải thực hiện bản 
IEP của một học sinh khuyết tật ở mức độ tốt nhất 
có thể. Điều này có nghĩa là mọi nỗ lực có thể đều 
đã được thử và ghi lại thành tài liệu để đảm bảo 
quyền tiếp cận công bằng cho học sinh khuyết tật. 

• DPS cam kết đảm bảo Công bằng và điều này bao 
gồm các dịch vụ và chương trình dành cho học sinh 
khuyết tật. Các phòng ban về Giáo dục Đặc biệt trên 
toàn quốc và địa phương nhận ra rằng việc này sẽ 
gặp khó khăn trong một số trường hợp nhất định và 
các dịch vụ bồi thường có thể cần thiết để đảm bảo 
công bằng cho tất cả học sinh. Sức khỏe và an toàn 
là mối quan tâm hàng đầu. Quý vị có thể tìm thấy 
thêm hướng dẫn bổ sung tại đây.

Phương thức Tối ưu để Học tập Từ xa
Hỗ trợ Học Từ xa

https://docs.google.com/document/d/1ivSDj-y62GbwGn-au1-gBcjICZ7rQoYzTHWcXIlD7Sc/edit
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Tài nguyên Số dành cho Các Mảng kiến thức của 
các Môn học Chính

Hỗ trợ Học Từ xa

Mẫu giáo – Lớp 5 Lớp 6-8 Lớp 9-12

Tiếng Anh Tiếng Tây 
Ban Nha Tiếng Anh Tiếng Tây 

Ban Nha Tiếng Anh Tiếng Tây 
Ban Nha

Chương trình 
Giảng dạy do 

Học khu Hỗ trợ

 Istation Can thiệp Đọc viết từ lớp 
Mẫu giáo - Lớp 5 • •

Đọc viết / Nghệ thuật Ngôn ngữ*  •*  •*  •*  •*

Phát Triển Anh Ngữ (ELD) • • •
Toán • • • • • •

Khoa học • • • • •   •**

Nghiên cứu Xã hội • • • •
Chương trình 

Giảng dạy 
do Học khu 

Thiết lập

 Nghệ thuật • • •
Âm nhạc • • •

Giáo dục Thể chất • •

Các Tài liệu 
Bổ sung

 SORA/OVERDRIVE (Sách điện tử) • • • • • •
PebbleGo • •

Cơ sở Dữ liệu • • •
Newsela • • • • • •

Can thiệp Trợ giúp về Môn Toán • •
*Các tài liệu để giáo viên và học sinh làm việc trực tiếp là có sẵn dưới dạng kỹ thuật số. Sách/tài liệu văn bản không có sẵn.
**Sinh học Trung học Phổ thông là khóa học duy nhất có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha.
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Gia đình

CÁC GIA ĐÌNH SẼ CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC TỪ XA 
BẰNG CÁCH:

 � Đảm bảo rằng có sẵn thiết bị và internet có thể truy 
cập ở nhà (hoàn thành khảo sát của trường học để 
cho biết nhu cầu về thiết bị và/hoặc quyền truy cập 
internet để sử dụng tại nhà nếu cần). 

 � Đảm bảo rằng các gia đình đang theo dõi thông tin 
liên lạc của Học khu để biết thông tin cập nhật về 
việc đóng cửa trường và kế hoạch tiếp tục giảng dạy. 

 � Khuyến khích con họ tham gia vào các nội dung học 
tập từ xa. 

 � Xem xét thông tin thích hợp với cấp lớp được liên kết 
trong trang web của Học khu. 

 � Đảm bảo rằng họ biết tên người dùng và mật khẩu 
của con mình để truy cập vào các tài liệu giảng dạy 
có thể truy cập thông qua cổng thông tin của Học khu 
và/hoặc trang web này.

Học sinh

HỌC SINH SẼ CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC TỪ XA 
BẰNG CÁCH:

 � Tham gia vào các hoạt động học tập từ xa được cung 
cấp bởi các giáo viên, trường học và/hoặc Học khu của 
các em. 

 � Đảm bảo rằng các em biết tên người dùng và mật khẩu 
cho các tài liệu giảng dạy có thể truy cập thông qua 
cổng thông tin và/hoặc trang web của học khu.

 � Đảm bảo rằng các em thiết lập một không gian để học 
tập từ xa và lịch để quản lý thời gian của các em. 

Các Vai trò trong việc Hỗ trợ Học tập Từ xa
Hỗ trợ Học Từ xa

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
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Các nhà lãnh đạo

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO SẼ CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC TỪ XA 
BẰNG CÁCH:

 � Hỗ trợ về cảm xúc-xã hội và cung cấp văn hóa học tập từ 
xa chủ động.

 � Hỗ trợ giáo viên trong việc xác định lựa chọn học tập từ xa 
nào là tốt nhất cho họ.

 � Hỗ trợ giáo viên cung cấp các nguồn trợ giúp và và tài 
liệu giảng dạy thông qua các phương tiện như Google 
Classroom và Google Meet.

 � Xem xét tài liệu học tập từ xa do học khu cung cấp.

 � Dành thời gian làm việc để kết nối với phụ huynh và hỗ trợ 
việc học từ xa của học sinh.

 � Tham gia các buổi học tập chuyên nghiệp dành cho lãnh 
đạo và tham dự các buổi học ảo nhằm hỗ trợ cho việc lãnh 
đạo trong môi trường học tập từ xa. 

 � Đảm bảo theo dõi thông tin liên lạc của Học khu để biết 
thông tin cập nhật về việc đóng cửa trường học và kế 
hoạch học tập từ xa nhằm đảm bảo hệ thống liên lạc được 
tạo ra và triển khai dành cho các gia đình.

Giáo viên

GIÁO VIÊN SẼ CHUẨN BỊ CHO VIỆC HỌC TỪ XA 
BẰNG CÁCH:

 � Hợp tác với lãnh đạo của họ để xác định lựa chọn học 
tập từ xa nào là tốt nhất cho họ.

 � Cung cấp các nguồn trợ giúp và và tài liệu giảng dạy 
thông qua các phương tiện như Google Classroom  
và Google Meet.

 � Xem xét tài liệu học tập từ xa do học khu cung cấp.

 � Dành thời gian làm việc để kết nối với học sinh và hỗ 
trợ việc học của các em từ xa.

 � Tham gia học tập chuyên nghiệp theo nhóm và tham 
dự các buổi học ảo nhằm hỗ trợ việc học tập từ xa.

 � Đảm bảo theo dõi thông tin liên lạc của Học khu để 
biết thông tin cập nhật về việc đóng cửa trường và kế 
hoạch giảng dạy từ xa.

Các Vai trò trong việc Hỗ trợ Học tập Từ xa
Hỗ trợ Học Từ xa
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Phân phối Thiết bị
Cung cấp Quyền truy cập cho Tất cả Học sinh

Mục tiêu của chúng tôi là phân phối nhiều thiết bị nhất có thể dành 
cho học sinh.

PHÂN PHỐI 
THIẾT BỊ

• Tất cả phụ huynh/gia đình sẽ nhận được một bản khảo 
sát để xác định sự sẵn có của thiết bị và quyền truy cập 
Internet tại nhà 

• Khảo sát sẽ được hoàn thành trước buổi trưa ngày 
24 Tháng Ba

• Nếu quý vị cần một thiết bị, quý vị sẽ nhận được liên lạc 
từ trường của quý vị

• Các thiết bị sẽ được phát tại các trường từ ngày  
25-27 Tháng Ba

• Thiết bị phải được trả lại cho trường sau khi trường học 
quay trở lại hoạt động

KHẢO SÁT 
DÀNH CHO 

PHỤ HUYNH
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Kế hoạch cho Trường hợp Không thể Truy cập 
Công nghệ

Cung cấp Quyền truy cập cho Tất cả Học sinh

Nếu một hoặc nhiều Hệ thống Quản lý Học tập gặp sự cố... 

Nếu một học sinh không thể truy cập công nghệ… 

Bắt đầu từ ngày 7 Tháng Tư, tất cả Tùy chọn 1/Tài liệu Giảng dạy Cung cấp bởi Học khu có thể tiếp cận thông qua  
trang web Hoc tập Từ xa của DPS. Học sinh có thể truy cập các bài học hàng ngày này thông qua trang web này mà không 
cần phải thông qua LMS (hệ thống quản lý học tập). Trong tình huống này, một học sinh vẫn cần phải đăng nhập vào tài khoản 
Google DPS của các em và sẽ học các bài học một cách độc lập. Bản Hướng dẫn dành cho Phụ huynh này có thông tin 
về cách đăng nhập vào tài khoản Google của học sinh. Trong trường hợp này, giáo viên sẽ tiếp tục liên lạc với học sinh bên 
ngoài LMS (nghĩa là thông qua Google Voice, các cuộc gọi điện thoại, v.v.) 

Mặc dù chúng tôi đang làm việc để đảm bảo tất cả học sinh có thể truy cập công nghệ, chúng tôi nhận ra rằng điều này không 
phải là có thể thực hiện với tất cả học sinh. Xin lưu ý rằng Hướng dẫn Dành cho Phụ huynh của chúng tôi bao gồm thông tin 
về cách học sinh có thể sử dụng điện thoại di động nếu có và viết vào sổ ghi chép. Trong trường hợp điện thoại di động không 
có sẵn, chúng tôi sẽ làm việc để gửi các gói học tập về nhà trong đó có các nội dung kiến thức thuộc các môn học cơ bản 
(toán học, đọc viết và phát triển tiếng Anh) cho học sinh khi chúng tôi xác định được học sinh nào sẽ cần đến điều này.

Xin lưu ý rằng PBS cũng đang cung cấp chương trình phù hợp với phạm vi và lịch trình của DPS trong các lĩnh vực nội dung 
để tăng trải nghiệm học tập từ xa cho học sinh.

https://www.dpsk12.org/coronavirus/remote-learning/
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
https://docs.google.com/document/d/14zl21ItossOHNgsGRjGe_WrFR3JyKTbFewEHgkkb44Q/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1veaHtUqgABwIG9gN86O7Jdc78f6l1n3J
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Học khu Công lập Denver 
đang thu hẹp sự tập trung 
của chúng tôi vào các 
công cụ công nghệ giáo 
dục để hỗ trợ việc đơn 
giản hóa trải nghiệm dành 
cho học sinh và cộng 
đồng. Chúng tôi có Thỏa 
thuận Bảo mật Dữ liệu cho 
các công cụ này:

Schoology

Texthelp (Đọc/Viết, 
Equatio, WriQ)

PearDeck

Newsela

Nền tảng Google

Seesaw (Cần có sự Cho 
phép của Phụ huynh)

Bảo mật Dữ liệu Học sinh 
Cung cấp Quyền truy cập cho Tất cả Học sinh

Tại Học khu Công lập Denver, chúng tôi rất coi trọng việc Bảo 
mật Dữ liệu của học sinh và nhân viên và chúng tôi đã triển 
khai Danh mục Công nghệ Học tập nhằm cung cấp cho cộng 
đồng của chúng tôi quyền truy cập vào các công cụ đang được 
sử dụng trong các lớp học tại DPS. Ngoài ra, khi chúng tôi mua 
các công cụ công nghệ tại DPS, chúng tôi yêu cầu nhà cung 
cấp ký Thỏa thuận Bảo mật Dữ liệu để giữ an toàn thông tin 
của học sinh trong môi trường học tập từ xa. 

Quý vị có thể truy cập ATM tại atm.dpsk12.org.

• Nhấp vào District Usage Reporting (Báo cáo Sử dụng của Học khu).

• Phía dưới School Breakdown (Phân chia Theo Trường), chọn trường 
mà con quý vị đang theo học. Nhấp vào Go (Đi).

• Quý vị sẽ thấy một danh sách các công cụ và tài nguyên mà trường quý vị 
đang sử dụng để hỗ trợ giảng dạy trên lớp được chia thành ba mục.

• Trường của quý vị đã liên hệ với quý vị để nhận được sự đồng ý cho những 
tài nguyên cần có sự đồng ý của phụ huynh.

• Các tài nguyên không yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh có Thỏa thuận 
Chia sẻ Dữ liệu được áp dụng với DPS.

http://atm.dpsk12.org
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Danh sách Kiểm tra dành 
cho Phụ huynh và Gia đình

Hoàn thành khảo sát về công nghệ

 � Nếu thích hợp, tham gia hoạt động Phân phối Thiết bị vào 25-27 Tháng Ba

Làm việc với trường của quý vị về các kỳ vọng liên quan tới:

 � Thiết bị

 � Internet Tại Nhà (xem các tùy chọn ở trang tiếp theo)

 � Kế hoạch Học tập Từ xa và Các Nguồn trợ giúp Có sẵn

 � Trao đổi với giáo viên của con quý vị

Truy cập Cổng Thông tin Dành cho Phụ huynh: 

 � Các Phụ huynh của DPS có thể truy cập Cổng Thông tin Dành cho Phụ 
huynh thông qua trang chủ của DPS bằng cách nhấp vào liên kết Cổng 
thông tin Dành cho Phụ huynh/Học sinh ở cuối Phần Gia đình và Học sinh.

 � Nếu quý vị cần tạo một tài khoản, nhấp vào “Create an Account” (”Tạo một 
Tài khoản”).

 � Lưu ý: Để tạo một tài khoản, quý vị sẽ cần mã số ăn trưa/số ID học sinh của 
con quý vị.

Cung cấp Quyền truy cập cho Tất cả Học sinh

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://www.dpsk12.org/coronavirus/
https://myportal.dpsk12.org/
https://myportal.dpsk12.org/
https://www.dpsk12.org/
https://parentaccountcreation.dpsk12.org/#/
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COMCAST INTERNET ESSENTIALS 
Hai tháng sử dụng internet miễn phí

• Comcast đang cung cấp cho khách hàng mới sử dụng dịch vụ Internet Essentials hai tháng 
miễn phí dịch vụ Internet.

TRUY CẬP 
TRANG

TRUY CẬP 
TRANG

TRUY CẬP 
TRANG

XFINITY FREE WIFI
WiFi Miễn phí cho tất cả mọi người

• Các điểm truy cập WiFi Xfinity trên toàn quốc sẽ có sẵn cho bất kỳ ai cần sử dụng miễn phí –  
Bao gồm cả những người sử dụng thuê bao Internet không phải của Xfinity. Khi ở một điểm 
truy cập, người sử dụng nên chọn tên mạng “xfinitywifi”, trong danh sách các điểm truy cập 
có sẵn và sau đó khởi chạy trình duyệt.

DPS PHẢN ỨNG VỚI COVID-19
• Kiểm tra lại trên trang web về COVID-19 của DPS để biết các nguồn trợ giúp được cập 

nhật nhất.

Truy cập Internet 
Duy trì Kết nối với Cộng đồng 

https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
https://www.internetessentials.com/covid19
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus
http://www.dpsk12.org/coronavirus


What is Google Classroom? Classroom is an online learning platform. 
Educators can post information for students to access. Educators can work with 
students in real time sharing course information, assignments, videos and more. 
The online tool is free for educators and students. Google Classroom is user 
friendly and provides options for remote learning. 

Accessing  Classroom:   Enter classroom.google.com 
into your browser or through your Google Apps grid use 
the classroom link

Creating a Course:    Click the plus sign and choose create 
course. Create a Class Name and optional section, subject, and 
room number

Basic Guide for Denver Public Schools
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Các Nguồn trợ giúp cho việc Dạy học Trực tuyến
Phụ lục

XEM HƯỚNG DẪNXEM CÁC NGUỒN 
TRỢ GIÚP

https://drive.google.com/file/d/1UMRJ1lYxlEIz8EYKaF0M-XtoAeS400Og/view?ts=5e7543af
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
https://docs.google.com/document/d/1q22gHXagYE77Ec0drcxSBcaPkfnzmHVDPJ0kJYXTjpM/edit
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Khảo sát về Hỗ trợ Tại nhà cho Học 
tập Từ xa

ĐIỀN MỘT KHẢO 
SÁT CHO MỖI HỌC 
SINH TRONG GIA 
ĐÌNH CỦA QUÝ VỊ

Phụ lục

TIẾNG ANH

TIẾNG Ả RẬP

TIẾNG TÂY 
BAN NHA

TIẾNG VIỆT

https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=0&data=
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=1&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=4&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
https://survey.k12insight.com/survey.aspx?k=SsUPPTYsQSSsPsPsP&lang=16&Dir=FST&Data=&langOpen=change&newUID=SsUPPTYsQSSsPsPsP926258342
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HỌC SINH MẪU GIÁO - LỚP 5

 Lĩnh vực Nội dung Số phút Giảng dạy Tối 
thiểu Mỗi ngày

Nghệ thuật  20 Phút 

Phát Triển Anh Ngữ (ELD) 20 Phút

Đọc viết 50 Phút

Toán 50 Phút

Âm nhạc 20 Phút

Giáo dục Thể chất 20 Phút

Khoa học 30 Phút

Nghiên cứu Xã hội 30 Phút

HỌC SINH LỚP 6 - 12

Tất cả học sinh lớp 6-12 nên tiếp tục các 
khóa học bình thường như tại trường của 

các em. Các trường sẽ làm việc trực tiếp 
với nhân viên và các gia đình của họ để xác 
định cách tốt nhất để tham gia vào việc học 

từ xa trong khi vẫn duy trì quỹ đạo học 
tập đang diễn ra.

Phân chia Lịch trình Mẫu
Phụ lục


