
VIETNAMESE 

Tất cả học sinh sẽ được lên lịch để bắt đầu học tập trực tiếp từ tháng 8 năm 2021 nhằm xóa bỏ các 
nhu cầu học tập đồng thời; tuy nhiên, Học Khu sẽ cho các gia đình có cơ hội lựa chọn không tham 
gia học tập trực tiếp để tham gia vào các lựa chọn học tập trực tuyến. Các lựa chọn học tập trực 
tuyến cho phép học sinh học tập với các giáo viên trực tuyến thông qua FLEX Academy, Georgia 
Virtual School, hoặc với các giáo viên trực tuyến được chỉ định trong toàn học khu. 
Phụ huynh nên cân nhắc những điều sau trước khi đưa ra quyết định cho mỗi đứa trẻ: 

• Nếu quý vị lựa chọn cho con mình không tham gia học tập trực tiếp, quyết 
định này sẽ là một cam kết kéo dài cả học kỳ do sắp xếp nhân sự và lịch 
trình. Vào tháng 11 năm 2021, quý vị sẽ có cơ hội thay đổi lựa chọn học tập 
cho con của mình thành học tập trực tiếp trong học kỳ hai. 

• Học tập trực tuyến không phải là lựa chọn tối ưu dành cho mọi học sinh. Một 
số học sinh đã không thể thích nghi tốt về mặt học tập, xã hội hoặc cảm xúc 
trong môi trường học tập trực tuyến. Phụ huynh nên xem xét cách con mình 
tham gia và học tập trong môi trường học tập trực tuyến trước khi đưa ra 
quyết định cho năm học 2021-2022. 

• Học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông có thể tham gia các khóa 
học thông qua FLEX Academy, Georgia Virtual School, hoặc với một giáo 
viên FLEX được chỉ định tại các trường học địa phương của mình hoặc trong 
toàn học khu. Lưu ý: Học sinh có thể được giảng dạy bởi các giáo viên từ các 
trường khác. 

• Học sinh tiểu học sẽ tham gia các khóa học trực tuyến theo từng trường do 
các giáo viên được chỉ định của trường của các em và các giáo viên được chỉ 
định trong toàn học khu giảng dạy. 

• Các kiến thức của khóa học tập trực tuyến có thể sẽ bị hạn chế hơn so với 
những khóa học dành cho các học sinh tham gia học trực tiếp ở trường. Ví 
dụ: Chương Trình Bằng Tú Tài Quốc Tế, Phương Pháp Montessori, Hòa 
Nhập Song Ngữ, Công Cụ và Kỹ Thuật Khoa Học (STT), Học Tập Nâng Cao, 
một số chương trình Xếp Lớp Nâng Cao, một số khóa học ngôn ngữ toàn 
cầu và một số khóa học dựa theo thành tích sẽ không được cung cấp trực 
tuyến. 

• Nếu một gia đình chọn học trực tuyến, học sinh phải đảm bảo hoàn toàn 
tham gia vào việc học đồng bộ (giảng dạy trực tiếp được dẫn dắt bởi giáo 
viên) và không đồng bộ (trực tuyến không có việc giảng dạy thời gian thực 
được dẫn dắt bởi giáo viên). Sẽ theo dõi chuyên cần hàng ngày. 

 

Thông tin này sẽ được gửi đến các gia đình vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 thông qua Infinite 
Campus và thông báo qua School Messenger. Chỉ những gia đình lựa chọn cho con em mình 
không tham gia học tập trực tiếp mới phải hoàn thành tờ khai trực tuyến có sẵn tại Infinite 
Campus (cổng thông tin phụ huynh). Hạn chót để gửi biểu mẫu lựa chọn không tham gia là 
ngày 2 tháng 7 năm 2021, muộn nhất vào 11:59 tối. 
 

Nếu quý vị cần hỗ trợ hoặc không có tài khoản truy cập cổng thông tin phụ huynh trong Infinite 
Campus, quý vị có thể gọi cho trường học ở địa phương trong giờ làm việc theo số 678-676- . 
 

Để tạo một tài khoản truy cập cổng thông tin phụ huynh trong Infinite Campus, vui lòng chọn 
liên kết sau:  https://www.dekalbschoolsga.org/infinite-campus/ 
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