Ngày 19 tháng 5, 2020
Kính gửi gia đình các Trường Tiểu học,
Như đã thông báo trước đây, bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu, chúng tôi sẽ không còn giới thiệu
các khái niệm mới mà thay vào đó là chuyển sang giai đoạn hỗ trợ có mục tiêu trong hai tuần
cuối cùng cho những học sinh cần thêm thời gian để hoàn thành bài vở hoặc nắm vững các khái
niệm đã được dạy trong năm. Chúng tôi đang thực hiện quá trình chuyển đổi này vì cả mục tiêu
Công bằng Promise Portland và Kế hoạch học tập từ xa của chúng tôi kêu gọi rút ngắn khoảng
cách cơ hội mà một số học sinh của chúng ta đã gặp phải khi tham gia việc học từ xa, do không
có quyền truy cập vào tài nguyên và hỗ trợ bên ngoài trường học. Vậy điều này có ý nghĩa gì với
con của bạn?
Nếu môn Nghệ thuật Anh ngữ và toán học của con bạn chưa đạt tiêu chuẩn cấp lớp, các em sẽ
được mời tham dự "Sun School" của chúng tôi từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 6. Học sinh tham dự
"Sun School" sẽ tiếp tục học từ xa như hiện nay, mặc dù lịch trình học trong ngày có thể thay đổi
ở mức độ nào đó. Trong hai tuần này, giáo viên sẽ tập trung vào việc cung cấp các bài học và hỗ
trợ các môn mà các em cần thêm thời gian hoặc giúp đỡ để đạt được tiêu chuẩn cấp lớp.
Chúng tôi tin rằng tất cả các em học sinh có thể đạt được kỳ vọng cao và mỗi học sinh cần lượng
thời gian và hỗ trợ khác nhau để đạt được kỳ vọng mong muốn. Hai tuần này được lên kế hoạch
để ghi nhận những niềm tin này và nên được xem là cơ hội để học sinh có được sự hỗ trợ thêm
trong các lĩnh vực mà sẽ rất có ích cho các em. Con bạn sẽ lên lớp tiếp theo vào năm tới. Sun
School là nỗ lực tốt nhất của chúng tôi để giúp học sinh chuẩn bị sẵn sàng cho sự chuyển tiếp
vào mùa Thu.
Nếu học sinh đã đạt tiêu chuẩn cấp lớp, các em sẽ chuyển sang "học tập tuỳ chọn" từ ngày 1
tháng 6 đến ngày 12 tháng 6. Chúng tôi đang phát triển các tài liệu bồi dưỡng cho mỗi tuần. Tài
liệu này sẽ được các nhà giáo dục cộng tác soạn thảo và sẽ được đăng trên các trang web của
học khu và trường học vào 8 giờ sáng thứ Hai, ngày 1 tháng Sáu và vào ngày 8 tháng Sáu. Các
tài liệu sẽ bao gồm lịch trình mẫu trong tuần. Lịch trình bao gồm các bài học và các hoạt động
về toán học, Nghệ thuật Anh ngữ, khoa học và trong từng lĩnh vực đặc biệt (nghệ thuật, âm
nhạc, v.v.). Học sinh không bắt buộc phải hoàn thành các hoạt động này mà các em có thể lựa
chọn tuỳ theo sở thích của mình. Tuy nhiên, đối với các gia đình muốn (hoặc cần) con em tiếp
tục với lịch trình tương tự mỗi ngày cho cả hai tuần, chúnh tôi sẽ cung cấp thông tin này cho gia
đình và các em. Một số trường sẽ tiếp tục khuyến khích các em tham gia vào các nghi lễ xây
dựng cộng đồng trong suốt cả tuần. Trong bức thư tiếp theo, nhà trường sẽ gởi thông tin chi
tiết về những cơ hội và kỳ vọng cho mỗi gia đình.

Nếu con bạn đang tham gia chương trình giáo dục đặc biệt của quận (ví dụ BEACH, Bridge,
Breathe), các em vẫn sẽ tiếp tục học như bình thường trong hai tuần đầu tiên của tháng Sáu.
Nếu con bạn nằm trong chương trình IEP nhưng không nằm trong chương trình được thiết kế
đặc biệt, nhà trường sẽ thông báo cho gia đình biết con bạn sẽ tham gia Sun School hay không
trong thường hợp các em cần thêm thời gian để thực hiện các mục tiêu và tiêu chuẩn cấp lớp.
Nếu con bạn nhận các dịch vụ ELL, trường học sẽ thông báo về việc các em có tiếp tục thực hiện
các mục tiêu ngôn ngữ và tiêu chuẩn cấp lớp trong thời gian này hay không. Cuối cùng, các
chương trình PreK của chúng tôi sẽ không phân biệt giữa Sun School và học tập tùy chọn. Nhà
trường sẽ tiếp tục cung cấp các cơ hội và hoạt động học tập như đã làm trong hai tuần đầu tiên
của tháng Sáu.
Như mọi năm, các trường đang lên kế hoạch hoạt động đóng cửa cuối năm trong thời gian này.
Bức thư ttiếp theo từ hiệu trưởng của con bạn sẽ trình bày chi tiết về các kế hoạch đó.
Chúng tôi đánh giá cao sự chuyển đổi này là mới và khác biệt. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến
từng học sinh trong giảng đường và nhận ra rằng các em có những nhu cầu rất khác nhau tùy
thuộc vào từng cá nhân, các em có tài nguyên gì và những gì các em đã trải qua. Những nỗ lực
của chúng tôi vào thứ Sáu kể từ kỳ nghỉ Xuân và trong hai tuần cuối cùng của trường là được
xây dựng để đáp ứng những nhu cầu thực sự khác nhau này cho cộng đồng học sinh của chúng
tôi.
Chúng tôi đánh giá cao sự chuyển đổi này là mới và khác biệt. Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến
từng học sinh trong giảng đường và nhận ra rằng các em có những nhu cầu rất khác nhau tùy
thuộc vào từng cá nhân, các em có tài nguyên gì và những gì các em đã trải qua. Những nỗ lực
của chúng tôi vào thứ Sáu kể từ kỳ nghỉ Xuân và trong hai tuần cuối cùng của trường soạn thảo
để đáp ứng những nhu cầu thực sự khác nhau này cho cộng đồng học sinh của chúng tôi.

Trân trọng,

Xavier Botana, Giám thị
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