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Ngày 12 tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi Queen Bee 16 Học sinh và Gia đình, 

 

 

Tôi hy vọng tất cả các gia đình  khỏe mạnh, tốt và tập trung vào tương lai  

trong giáo dục cho trường học của chúng tôi. Vài tuần qua đã cho chúng tôi những thách thức 

đáng kể, nhưng không có gì đáng kể như những gia đình phải đối mặt với những người bị ảnh 

hưởng trực tiếp bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này. Tôi tự hào về cách chúng tôi 

đã cùng nhau hỗ trợ giáo dục và học sinh, và tôi rất ngạc nhiên về sự chuẩn bị và tính chuyên 

nghiệp của các Ứng viên Khẩn cấp, Cảnh sát và tất cả các sở công cộng. Có một tinh thần hợp 

tác thể hiện rõ trong nỗ lực toàn cộng đồng của chúng tôi nhằm khuyến khích hy vọng và tiếp tục 

nỗ lực. Tôi tin chắc rằng sự hợp tác liên tục trong khu vực và cộng đồng của chúng tôi sẽ đưa 

chúng ta vượt qua thời gian thử thách này và kinh nghiệm chung đó sẽ là nền tảng để chúng ta 

tiếp tục xây dựng. 

 

Ngày mai đánh dấu một mốc quan trọng trong hành trình Học từ xa cùng nhau. Giáo viên, quản 

trị viên và nhân viên hỗ trợ giảng dạy của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để tăng kỹ năng và sự 

quen thuộc với một số công cụ mới mà chúng tôi sẽ sử dụng để cải thiện chất lượng trải nghiệm 

cho tất cả học sinh và gia đình của chúng tôi. Bạn có thể đã nhận thấy rằng chúng tôi có thể quay 

video hội nghị thông qua Blackboard dễ dàng hơn và chúng tôi cũng đang tăng cơ hội kết nối với 

các bạn cùng lớp của họ. Sự thay đổi công nghệ đang diễn ra tốt đẹp, và tất cả chúng ta sẽ có 

nhiều kỹ năng hơn vào cuối năm nay. 

 

Chúng tôi cũng sẽ bắt đầu giới thiệu cho sinh viên của chúng tôi về nội dung, chủ đề và kỹ năng 

mới. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng đây không phải là một năm bị mất. Mặc dù chúng tôi đã 

quan tâm để điều chỉnh nhịp độ của tài liệu của chúng tôi, nhưng đó là vì lợi ích tốt nhất của học 

sinh và giáo viên của chúng tôi để nhấn mạnh về phía trước. Tài liệu mới sẽ tự nhiên mang lại 

một số thất vọng, như thể chúng ta sẽ tiến hành trường học như chúng ta thường làm với học 

sinh, phụ huynh và giáo viên của chúng ta. Hãy chấp nhận sự đánh giá cao của tôi cho sự kiên 

nhẫn đã được chứng minh trên toàn cộng đồng của chúng tôi. Sự hiểu biết của bạn đã đưa chúng 

tôi đến nay và sẽ giúp đảm bảo rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện. Đừng ngần ngại gửi email, 

gọi điện thoại hoặc yêu cầu một cuộc họp video với giáo viên hoặc hiệu trưởng của con bạn. 

Phản hồi của bạn rất quan trọng và chúng tôi có thể điều chỉnh và cải thiện khi có thách thức. 

 

Tôi đã có một vài, nhưng không nhiều câu hỏi về thực hành chấm điểm trong giai đoạn Học từ 

xa này. Chắc chắn, điểm số rất quan trọng và học sinh của chúng tôi cần được thăng hạng lên lớp 

tiếp theo. Tuy nhiên, việc thu hút sinh viên vào việc học và cung cấp cho họ những phản hồi có 

giá trị để họ có thể sửa lỗi là điều quan trọng hơn nhiều. Lệnh điều hành mà chúng tôi đang làm 



việc rất rõ ràng: Không có học sinh lớp nào phải chịu hậu quả của việc học từ xa. Do đó, tôi đã 

đưa ra các quyết định sau đây về chấm điểm và thăng hạng: 

 

Mẫu giáo đến Lớp 4 sẽ nhận được điểm dựa trên Tiêu chuẩn về hiệu suất của họ về nội dung, kỹ 

năng hoặc chủ đề như đã có trong suốt cả năm. Học sinh sẽ có nhiều cơ hội để thực hành một kỹ 

năng hoặc thể hiện kiến thức về các tiêu chuẩn. Phạm vi cho điểm dựa trên Tiêu chuẩn sẽ từ 2 

đến 4. Không học sinh nào sẽ nhận được 1 cho cả năm. 

 

Lớp 5 đến Lớp 8 sẽ nhận được điểm trên tất cả các bài tập và dự án sẽ dẫn đến điểm cho năm Đạt 

hoặc Chưa hoàn thành. Tất cả học sinh sẽ có cơ hội hoàn thành, sửa chữa và gửi lại bài tập cho 

đến khi đạt được Điểm đậu. 

 

Trọng tâm rõ ràng và phù hợp của chúng tôi với Chương trình giảng dạy của chúng tôi tại thời 

điểm này là để thu hút sinh viên vào học tập. Chúng ta có thể thực hiện tốt nhất điều này bằng 

cách cung cấp cho họ những cơ hội thích hợp để học hỏi và đáp ứng việc học của họ thông qua 

các màn trình diễn của họ. 

 

Những nỗ lực của chúng tôi để cung cấp bữa ăn bổ dưỡng cho học sinh trong trường hợp khẩn 

cấp này đang được tiếp tục và cải thiện. Chúng tôi có thể cung cấp Gói Bữa ăn 5 Ngày với Sữa 

vào Thứ Hai tại Trường Trung Học Glenside thông qua phân phối lề đường. Việc phân phối bắt 

đầu lúc 10:00 và kết thúc trước 1 giờ chiều. Tuần trước chúng tôi đã phân phối hơn 600 gói bữa 

ăn và sữa. Tôi dự đoán rằng nhu cầu sẽ tăng lên khi chúng ta tiến lên, và chúng ta đang làm mọi 

thứ trong khả năng của mình để đi trước nhu cầu. 

 

 

Tất cả chúng ta đang cố gắng hết sức để làm việc cùng nhau trong việc này, và tôi không thể diễn 

tả đầy đủ bằng lời rằng tôi tự hào như thế nào khi dẫn dắt Queen Bee 16 và phục vụ cộng đồng 

của chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành khá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn và tôi tin 

rằng những ngày tốt nhất của chúng tôi nằm ở phía trước. Xin vui lòng liên hệ với giáo viên, hiệu 

trưởng hoặc cá nhân của con bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc hiểu biết nào để 

chia sẻ. 

 

 

Cảm ơn bạn, 

Joseph R. Williams, Ed. D 

Giám thị 


