
 

 

Trở lại trường học: Mùa thu 2020 
Học tập Từ xa Toàn diện 

8-14-20 



 

Thông điệp của Giám đốc 
  
Đối với Cộng đồng David Douglas của chúng tôi: 
  
Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì sự kiên nhẫn, sự 
giúp đỡ, ân sủng và sự gắn bó của bạn khi chúng ta cùng nhau 
vượt qua những thời điểm phức tạp và khó khăn này. Gia đình, 
nhân viên, đối tác cộng đồng và các thành viên Hội đồng quản trị 
của chúng tôi đang phối hợp làm việc để đảm bảo rằng năm học 
2020-21 là một năm học tập và phát triển tình cảm xã hội cho mỗi 
học sinh của chúng tôi, bất chấp những thách thức mà chúng tôi 
phải đối mặt. 
  
Chúng tôi sẽ mở đầu năm học trong chương trình Đào tạo Từ xa 
Toàn diện (CDL). Tiểu bang đã thiết lập các thước đo sức khỏe 
cho COVID-19 ở mọi quận phải được đáp ứng trước khi các trường học được phép mở cửa trở lại. Hạt Multnomah 
không đáp ứng các số liệu này và chúng tôi không mong đợi trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Chúng tôi sẽ tiếp 
tục theo học Chương trình Đào tạo Từ xa Toàn diện cho đến ít nhất là ngày 4 tháng 1, dựa trên cuộc bỏ phiếu của 
Hội đồng Trường vào ngày 13 tháng 8. 
  
Tài liệu này nhằm giải đáp một số thắc mắc của bạn về CDL - ai, cái gì, ở đâu, tại sao và khi nào về đào tạo từ xa. 
Học Từ xa Toàn diện là một phương pháp học tập và giảng dạy mới dành cho sinh viên và nhân viên, và tất cả 
chúng ta đều đang thích ứng khi có thông tin và thách thức mới. Do đó, tài liệu này cũng là một công việc đang 
được tiến hành và có thể thay đổi. 
  
Trong các trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách giáo viên sẽ hướng dẫn trong CDL, cách sắp xếp các 
ngày giảng dạy, định nghĩa các thuật ngữ được sử dụng như một phần của CDL, cách hoạt động của chúng tôi sẽ 
hỗ trợ các gia đình và các nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi trong việc phát triển kế hoạch này . Bạn sẽ thấy 
một kế hoạch chặt chẽ, hấp dẫn, tương tác và hỗ trợ hơn rất nhiều so với việc đào tạo từ xa mà chúng tôi đột ngột 
buộc phải chuyển sang mùa Xuân năm ngoái. Và nó phải như vậy. Gia đình và học sinh của chúng tôi xứng đáng 
và yêu cầu điều đó. 
  
Chúng tôi biết CDL gây khó khăn nghiêm trọng cho nhiều gia đình của chúng tôi và chúng tôi cam kết hỗ trợ khi nào 
và bằng cách nào chúng tôi có thể. Chúng tôi cũng cam kết cung cấp cho sinh viên của bạn chương trình học có ý 
nghĩa và hấp dẫn để đảm bảo rằng họ Học hỏi, Phát triển và Phát triển trong giai đoạn 2020-21. 
  
Cảm ơn bạn, 
 
Ken Richardson, 
Giám đốc Học khu 
David Douglas 
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Tại sao Học Từ xa Toàn diện (CDL)? 
Tiểu bang Oregon đã quy định rằng tôiphải tiếp tục hướng dẫn trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm 
cả các mô hình hướng dẫn kết hợp khi học sinh chỉ thỉnh thoảng ở trong lớp học, các điều kiện sức khỏe 
COVID-19 sau đây phải được đáp ứng: 
 

Các chỉ số của Quận 
phải được Đáp ứng Ba Các tuần liên tiếp 

● 10 trường hợp mới trở xuống trên 100.000 
người trong 7 ngày Mức độ 

● tích cực của thử nghiệm 5% hoặc ít hơn 
trong 7 ngày 

Các chỉ số trên toàn tiểu bang 
Phải đạt được ba tuần trong mộtHàng Mức độ 

● thử nghiệmtích cực từ 5% trở xuống trong 7 
ngày 

Cho đến nay, tiểu bang cũng như Quận Multnomah đã đáp ứng các điều kiện này, và Khu Học Chánh David 
Douglas đã cam kết duy trì CDL cho đến ngày 4 tháng 1, hoặc cho đến khi tình trạng sức khỏe cải thiện đủ để 
thay đổi ngày. 
 

 
Các Nguyên tắc Hướng dẫn DDSD 

● Đảm bảo an toàn và sức khỏe : Giữ cho học sinh, gia đình và nhân viên an toàn về thể chất và tinh 
thần. 
 

● Nuôi dưỡng kết nối và mối quan hệ: Quan  tâm đến các nhu cầu xã hội-tình cảm của sinh viên và 
nhân viên. 
 

● Tính bình đẳng của Trung tâm:  Phân biệt để đáp ứng nhu cầu học tập của mọi học sinh với mục tiêu 
tập trung vào nhóm học sinh bị thiệt thòi nhất của chúng tôi. 
 

● Đổi mới:  Tiếp tục ưu tiên học tập bằng cách tạo ra một môi trường học tập mạnh mẽ cho dù mô hình 
phân phối nào.  
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Sự tham gia của các bên liên quan: Hỗ trợ - Tiếp cận các 
Con số của chúng tôi 
 
1006 học sinh + 893 phụ huynh  đã hoàn thành Khảo sát về Học từ xa trong Mùa xuân 

176 giáo viên đã hoàn thành Khảo sát về Giáo viên Học từ xa của Mùa xuân 

773 gia đình hoàn thành Trường học an toàn trong mùa hè; Khảo sát người học sẵn sàng 

610+ Người tham dự  hai phiên Q & A CDL ảo 

6 - Phiên giao tiếp gia đình  
● 5 Tiếng Tây Ban Nha ảo (tháng 5 + tháng 8) 

● Người Mỹ gốc Phi ảo (bắt đầu từ ngày 25 tháng 8) 

90 Cuộc gọi điện thoại trực tiếp cho gia đình 
● 75 Tiếng Tây Ban Nha 

3200 Chromebook cho sinh viên mượn (mùa xuân) 

189.574 Bữa ăn Grab & Go phục vụ  tại bốn địa điểm trường học DDSD từ tháng 3 đến 

ngàytháng 7, 

13183 * Cung cấp thực phẩm được cung cấp cho các gia đình 

SUN Pantries, IRCO Backpack, Los Francos Food Truck Partnership, Grow Portland 

2.389 * Hộp thực phẩmnông trại đến gia đình được  từphân phối từ Công ty Trái cây Bờ biển 

Thái Bình Dương (Đối tác tài trợ USDA) 
 

* bao gồm giao hàng trực tiếp đến tận nhà các gia đình bởi Nhân viên DD và SUN 
 
Tất cả những nỗ lực tiếp cận cộng đồng này đang tiếp tục và sẽ tiếp tục trong suốt năm học. Nhiều 
con số trong biểu đồ này đã tăng lên kể từ khi nó được tạo. Chúng tôi sẽ cung cấp cho cộng đồng 
của chúng tôi các cơ hội liên tục, bổ sung để đưa ra phản hồi cả từ cấp Học khu và từng trường. 
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Các tính năng chính của Học từ xa Toàn diện Việc học của học 
● sinh diễn ra năm ngày mỗi tuần Đi 
● học và tham gia là mong đợi đối với mỗi học sinh 
● Lịch trình học tập nhất quán hàng tuần (do (các) giáo viên của con bạn cung cấp 
● Cân bằng đồng bộ (thông qua hội nghị truyền hình) và học tập không đồng bộ (xem định nghĩa bên 

dưới) 
● Kết nối đồng bộ hàng ngày với giáo viên 
● Tập trung vào sự chăm sóc, kết nối và mối quan hệ tích cực với giáo viên và đồng nghiệp 
● Tiêu chuẩn và kỳ vọng học tập cao với cơ hội hỗ trợ học tập bổ sung Học bạ 
● , điểm thư và cơ hội nhận phản hồi thường xuyên từ giáo viên 
● trường tiểu học Âm nhạc, Wellness, và vật lýsở:Giáo dục 
● trung học cơ học tự chọn 
● khóa học tự chọnHigh School, dịch vụ Giáo dục đặc biệt, Mục 504 phòng, các dịch vụ tài năng và năng 

khiếu Services, và Phát triển Ngôn ngữ tiếng Anh (ELD) 
● Tiếp cận tư vấn trường học và các nhà cung cấp sức khỏe tâm thần 
● tiếp cận tốt - thăm khám sức khỏe trẻ em và các ca chính khác cần đến Phòng khám Sức khỏe tại 

Trường học David Douglas HS. 
● Tiếp cận các dịch vụ xã hội, bữa ăn ở trường và hỗ trợ công nghệ.  Tài nguyên có sẵn trên trang web 

DDSD 
● Truy cập vào Chromebook của học khu fhoặc mỗi học sinh cần một 
● Số điện thoại: 503.261.8391 hoặc gửi email tới  family_help_desk@ddsd40.org 

 

Synchronous Learning 
 
 
 

Các học sinh học cùng nhau 
thông qua các lớp học trực 
tuyến và hội nghị truyền hình. 

 
Lớp học ảo và hội thảo trên 
web trực tiếp. 

 
 

Tương tác giữa các sinh viên 
trong nhóm đột phá hoặc 
nhóm thuyết trình. 

 
 

Kiểm tra với sinh viên qua tin 
nhắn tức thời hoặc hội nghị 
truyền hình. 

 
Hoạt động tập trung với 
tương tác thời gian thực. 

Học không đồng bộ Học 
 
 
 

sinh học theo tốc độ của riêng 
mình thông qua video, dự án, 
v.v. 
 
 

Các bài giảng, bài đọc và 
podcast được ghi sẵn. 
 
 
Trình diễn video và các vấn đề 
đã làm việc. 
 
 
Thực hành các vấn đề, câu hỏi 
thảo luận và các hoạt động 
khác Câu 
 
 
đố, bài tập và ứng 

dụng Học tập Ứng 
dụng Học 
 
 
 

sinh xây dựng dựa trên việc 
học tập có sự hỗ trợ của giáo 
viên theo những cách có ý 
nghĩa, nơi học sinh được thử 
thách để hiểu sâu hơn thông 
qua việc kết nối từ một số 
khái niệm. Học tập ứng dụng 
có thể được thực hiện riêng 
lẻ hoặc phối hợp với các 
đồng nghiệp, gia đình và 
cộng đồng. 
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Tổng quan về ngày học tập 
Bộ Giáo dục Oregon (ODE) đã thiết lập các thành phần thiết yếu của một ngày học tập, được nêu trong biểu 
đồ bên dưới. Dựa trên hướng dẫn này, các trang sau bao gồm các mẫu lịch trình CDL của Học khu David 
Douglas cho mỗi cấp độ.   Đây chỉ là dự thảo, lịch trình mẫu và có thể thay đổi. Những thứ này sẽ không 
chính xác phù hợp với lịch trình của học sinh vào mùa thu này, nhưng cho bạn ý tưởng về một ngày 
học điển hình có thể như thế nào. 
 

Bộ Giáo dục Oregon: Tổng quan về Ngày 

học 
Cấp 
bậc  

Giáo viên Học tập 
được tạo điều kiện 
* (Hàng ngày / Hàng 

tuần) 
 
 

Phải chiếm ít nhất 
50% Thời gian giảng 

dạy  

Học tập áp dụng 
 
 
 

Không được chiếm hơn 50% 
Thời gian Giảng dạy  

Dinh dưỡng và Sức khỏe 
(ăn nhẹ, ăn trưa, nghỉ ngơi, 
kết nối, quản lý thời gian) 

 
Không được tính cho Thời 

gian giảng dạy  

K-3  2 giờ, 20 phút mỗi 
ngày 

11 giờ, 40 phút mỗi 
tuần (Tối thiểu bắt 

buộc)  

Hàng ngày / hàng tuần 
 
 

Không bắt buộc Tối thiểu 

Hàng ngày 
2 giờ khuyến nghị  

4-8 2 giờ, 30 phút mỗi 
ngày 

12 giờ, 30 phút mỗi 
tuần 

(Tối thiểu bắt buộc) 

Hàng ngày / hàng tuần 
 

Không bắt buộc Tối thiểu  

Hàng ngày 
đề nghị  

9-11 2 giờ2 giờ, 50 phút 
mỗi ngày 

14 giờ, 10 phút mỗi 
tuần 

(Tối thiểu bắt buộc)  

Hàng ngày / hàng tuần Hàng 
ngày 2 giờ 

 
 

Không bắt buộc Tối thiểu  

Hàng ngày 
Đề nghị 2 giờ  

12 ** 2 giờ, 45 phút mỗi 
ngày 

13 giờ, 45 phút mỗi 
tuần 

(Tối thiểu Bắt buộc)  

Hàng ngày / hàng tuần 
 

Không Bắt buộc Tối thiểu  

Hàng ngày 
Đề nghị 2 giờ  

* Dựa trên 165 ngày năm học và một 5 -ngày trong tuần (tính toán 50% dựa trên cống hiến ted giờ giảng dạy trong Sư đoàn 22; Giờ 
giải lao, phát triển chuyên môn và phụ cấp hội nghị phụ huynh / giáo viên đã được trừ đi trước khi tính toán) ** Học sinh lớp 12 thường 
tuân theo lịch trình hàng ngày của trường trung học phổ thông, nhưng kết thúc năm học sớm hơn học sinh Lớp 9-11 
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Lịch trình đào tạo từ xa mẫu tiểu học  
BẢN THẢO 8-13-20 - Có thể thay đổi 

 Thứ hai Thứ  ba Thứ  tư  Thứ năm Thứ  sáu  

8:00-8:45  Giờ làm việc  Lập kế hoạch  Giờ Lập kế hoạch  văn phòngGiờ văn 
phòng  

9:00-9:20  Cộng đồng, Kết nối 
và Tổng quan hàng 

ngày  

Cộng đồng, Kết nối 
và Tổng quan hàng 

ngày  

Cộng đồng, Kết nối 
và Tổng quan hàng 

ngày  

Cộng đồng, Kết nối 
và Tổng quan hàng 

ngày  

Cộng đồng & Kết nối  
Đánh giá hàng tuần  

9:20-9:30 Phong  trào Nghỉ giải lao  Phong trào Nghỉ giải 
lao  

Phong trào Nghỉ giải 
lao  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Học tập  
ứng dụng (Ứng 

dụng) 

9:30-10:00 ELA 
Đồng bộ  

ELA 
Đồng bộ  

ELA 
đồng bộ  

ELA 
đồng bộ  

10:00-10:30  
Hỗ trợ giáo viên 
và nhân viên  

Nhóm  
Thực hành trực 
tuyến  

nhỏNhóm nhỏ   
Thực hành trực 
tuyến  

Nhóm nhỏ   
Thực hành trực 
tuyến  
 

Nhóm nhỏ   
Thực hành trực 
tuyến  
 

10:30-10:45  Phong trào lao Phong trào lao Phong trào lao Phong trào lao 

10:45-11:15  Math  
Synchronous  

Math  
Synchronous 

Math  
Synchronous 

Math  
Synchronous 

11:15-11:45 
giáo viên & Nhân 
viên Hỗ trợ 

Nhóm Nhỏ  
Practice Online  

nhóm nhỏ  
Thực hành trực 
tuyến cho  

nhóm nhỏ  
Thực hành trực 
tuyến cho  

nhóm nhỏ  
Thực hành trực 
tuyến cho  

11:45-12:30  Ăn trưa & Phong trào  Ăn trưa & Phong trào  Ăn trưa & Phong trào  Ăn trưa & Phong trào  

12:30-1:00  SS 
Sci  
Sức khỏe  
Synchronous  

SS 
Sci  
Sức khỏe  
Asynchronous  

SS 
Sci  
Sức khỏe  
Synchronous  

Wellness 
Asynchronous  

1:00-1:30  PE 
Âm nhạc HAY 
thư viện  

PE  
Âm nhạc HOẶC  
thư viện  
Synchronous  

PE 
Âm nhạc HOẶC 
thư viện  

PE 
Âm nhạc HOẶC 
thư viện  
Synchronous  

1:30-2:30   giờ   OfficeHours  

 
● Synchronous Learning bao gồm Dịch vụ Giáo dục & ELD đặc biệt.  
● Học không đồng bộ: Các cơ hội sau học tập của giáo viên bao gồm video, đọc, thực hành và ứng dụng được kết 

nối với các buổi học đồng bộ.  
● Học ứng dụng: Học sinh xây dựng phương pháp học tập do giáo viên tạo điều kiện theo những cách có ý nghĩa 

để áp dụng việc học của mình.  
● Sức khỏe: Học tập tình cảm-xã hội do cố vấn và / hoặc SBS tạo điều kiện. 
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Mẫu trung học cơ sở Schedule Đào tạo Từ xa  
DỰ THẢO 8-13-20 - Tuỳ thuộc vào Change  

 Thứ Hai Thứ  Ba  Thứ Tư  Thứ Năm Thứ  Sáu  

8:00-9:00  Kế hoạch Kế hoạch  Kế hoạch Kế hoạch  HoursVăn phòng  

9:00-9:50  Giai đoạn 1 
Math  
Synchronous 

Giai đoạn 1  
Math 
Asynchronous 

Thời gian 1  
Toán 
Synchronous  

Giai đoạn 1 
Math 
Asynchronous 

 Tư vấn 

10:00-10:50 Giai đoạn 2 
ELA 
Asynchronous 

Giai đoạn 2 
ELA 
Synchronous 

Giai đoạn 2 
ELA 
Asynchronous 

Giai đoạn 2 
ELA 
Synchronous 

 
 
 
 

ứng dụng học tập  
(Application) 

11:00-11:50  Thời gian 3 
Elective 
Asynchronous  

Thời gian 3 
PE 
Tiết đồng bộ 

3 
Tự chọn Tiết 
đồng bộ 

3 
Thể dục 
Không đồng bộ 

11:50-12:35 
 

Ăn trưa và vận 
động 

Ăn trưa và vận 
động 

Ăn trưa và vận 
động 

 

Ăn trưa và vận 
động 

 

12:35-1:25 Tiết  4 
Khoa học 
(1 học kỳ) Tiết 
đồng bộ 

4 
Khoa học 
(1 học kỳ) 
Không đồng bộ 
Tiết 

4 
Khoa học 
(1 học kỳ) Tiết 
Đồng bộ 

4 
Khoa học 
(1 học kỳ) 
Không đồng bộ 

1:35-2:30   Giờ hành  chính Giờ hành  chính Giờ hành  chính 

 
● Bốn tiết mỗi ngày vào Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. 
● Học sinh được sắp xếp vào các lớp dựa trên dự báo trước đó. 
● Học sinh được cung cấp tất cả các môn học chính cộng với các cơ hội tự chọn. 
● Học sinh có cơ hội làm thủ tục cá nhân với nhân viên mỗi ngày trong tuần. 
● Học sinh sẽ được chỉ định cùng một nhóm giáo viên dù theo mô hình ảo hay lai. 
● Học sinh có thể được hỗ trợ thêm bằng cách liên hệ với giáo viên của mình trong giờ hành chính theo lịch trình. 
● Học Đồng bộ bao gồm ELD & Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt.  
● Học không đồng bộ: Các cơ hội sau học tập của giáo viên bao gồm video, đọc, thực hành và ứng dụng được kết 

nối với các buổi học đồng bộ.  
● Học tập ứng dụng: Học sinh dựa trên việc học tập được giáo viên tạo điều kiện theo những cách có ý nghĩa để 

áp dụng việc học của họ. 
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Mẫu Lịch trình Học tập Từ xa của Trường Trung học David Douglas  
BẢN THẢO 8-13-20 - Có thể thay đổi  

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

7:30-8:15 Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch Kế hoạch 7:30-8:15 Kế hoạch 

8:30-9:20 Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 Giai đoạn 1 8:30-9:00 Tư vấn 

09:30 -10:20 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 Giai đoạn 2 9:00-12:30 
ứng dụng học 

tập 
(Application) 

10:30-11:20 Thời gian 3 giai đoạn 3 giai đoạn 3 giai đoạn 3 

11:30-12:20 Thời gian 4 giai đoạn 4 Tiết 4 Tiết 4 

12:20-1:00 Ăn trưa và vận 
động 

Ăn trưa và vận 
động 

Ăn trưa và vận 
động 

Bữa trưa và vận 
động 

12:30-1:00 Ăn trưa và vận 
động 

1:00-2:00 Giờ hành chính Giờ hành chính Giờ hành chính 1:00-2:00 Giờ hành chính 

2:00-3:00 Hợp tác và Họp Hợp tác và Họp Hợp tác và Họp Hợp tác và Họp 2:00-3:00 Hợp tác và Họp 

 

Mẫu Lịch trình Học tập Từ xa của Cơ sở Fir Ridge  
BẢN THẢO 8-13-20 - Có thể thay đổi 

 Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

7:30-8:30 Cộng tác / Họp Cộng tác / Họp Cộng tác / Họp Cộng tác / Họp Cộng tác / Họp 

8:30-9:30 Kế hoạch / Gia đình 
Outre ach 

Kế hoạch / Tiếp cận 
cộng đồng 

Kế hoạch / Tiếp cận 
gia đìnhtiếp cận 
cộng đồngtiếp cận 
cộng đồng 

Kế hoạch/ Kế hoạch/ 
Tiếp cận 

gia đình 

9:30-10:30 Giờ hành chính Giờ làm việc 
Giờ hành 

chính Giờ hành chính Giờ hành chính 

10:30-11:15 
Tiết 

1 Tiết 1 Tiết 1 Tiết 1 Bữa trưa 

11:20-11:50 Ăn trưa Ăn trưa Ăn trưa Học áp dụng 

11:50-12:35 
Tiết 

2 Tiết 2 Tiết 2 Tiết 2 

12:40-1:25 
Tiết 

3 Tiết 3 Tiết 3 Tiết 3 

1:35-2:20 Tiết 4 Tiết 4 Tiết 4 Tiết 4 

2:10-2:55 Tiết 5 Tiết 5 Tiết 5 Tiết 5 Tư vấn 
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Dịch vụ Giáo dục Đặc biệt theo Mô hình Đào tạo Từ xa Toàn diện 
(CDL) Các 
 

dịch vụ IEP sẽ được cung 
● cấp- Video hướng dẫn Trực tiếp-Học tập đồng bộ giáo dục, giáo viên giáo dục đặc biệt và / 

hoặc bác sĩ bệnh lý ngôn ngữ nói 
● Học tập không đồngtài liệu bổ sung và thực hành 

 

bộ-Nếu một số dịch vụ IEP không thể đáp ứng được trong CDL- 
● Nhóm IEP phải họp để xem xét các dịch vụ trong IEP và xác định xem chúng có cần thiết trong 

CDL không mô hình 
● Nhóm IEP phải xem xét nhu cầu giáo dục học sinh như thế nào được đáp ứng trong một mô 

hình CDL  
● Nhóm IEP phải đảm bảo rằng học sinh có thể tiếp cận với nền giáo dục của họ và đang đạt 

được tiến bộ trong các mục tiêu và mục tiêu IEP của họ. 
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