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Chúng tôi hy vọng lá thư này giúp bạn an toàn và khỏe mạnh khi chúng ta làm việc cùng nhau để vượt qua
những thách thức khi sống chung với đại dịch toàn cầu. Khi chúng tôi chuẩn bị cho năm học tới, chúng tôi
muốn bạn biết rằng nhân viên rất mong muốn kết nối với học sinh và gia đình để hỗ trợ nhiều nhất có thể. Như
bạn có thể đã đọc trong các buổi truyền thông và thông tin của học khu của chúng tôi, tất cả các trường trong
Học khu David Douglas sẽ bắt đầu năm học với Chương trình Học Từ xa Toàn diện (CDL). Điều này có nghĩa
là các dịch vụ giáo dục đặc biệt cũng sẽ được cung cấp trực tuyến trong Chương trình CDL.
Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Vì lý do này, dựa trên các chỉ số an
toàn và sức khỏe trường học hiện tại của Quận Multnomah, Nhóm Lãnh đạo Quận David Douglas đã xác định
rằng học sinh của chúng tôi đến trường để được hướng dẫn trực tiếp hạn chế tại thời điểm này là không an
toàn (Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Nghề nghiệp-Kỹ thuật , Người học tiếng anh). Chúng tôi sẽ đưa ra quyết
định về thời điểm cho phép hướng dẫn trực tiếp có giới hạn dựa trên các chỉ số cho thấy rằng làm như vậy là
an toàn.
Chương trình CDL sẽ khác về một số mặt so với mùa xuân năm ngoái, tuy nhiên, một số phần sẽ giống nhau.
Đây là điểm mấu chốt:
Các Nhóm IEP sẽ tiếp tục cam kết hợp tác với các gia đình để hỗ trợ triển khai các dịch vụ giáo dục đặc biệt
trong chương trình giáo dục trực tuyến
Người quản lý hồ sơ sẽ liên hệ với mọi gia đình vào đầu năm để tìm hiểu về nhu cầu và mối quan tâm cũng
như thảo luận về cách IEP của con họ sẽ được thực hiện trong chương trình CDL
Nhân viên sẽ tiếp tục tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của từng học sinh bằng cách sử dụng nhiều chiến
lược như những chiến lược được liệt kê dưới đây:
Người quản lý hồ sơ sẽ hợp tác với giáo viên giáo dục phổ thông để lập kế hoạch chu đáo cho các nhu cầu về
khả năng tiếp cận trong chương trình giáo dục trực tuyến
Người quản lý hồ sơ sẽ thiết lập một lịch trình hàng tuần để đảm bảo học sinh nhận được hướng dẫn được
thiết kế đặc biệt và các dịch vụ IEP khác
Hầu hết các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ được cung cấp đồng bộ (trực tiếp, liên lạc hai chiều). Có nhiều cách
để cung cấp học tập đồng bộ, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Hội nghị video hoặc âm thanh trực tuyến, (nghĩa là giáo viên / nhân viên cung cấp hướng dẫn nhóm lớn hoặc
nhóm nhỏ)
Các cuộc gọi điện thoại trong khi sử dụng các điểm tham chiếu được chia sẻ (tức là mỗi sinh viên và giáo viên
đang làm việc với cùng một tài liệu học tập khi họ tham gia thảo luận xung quanh chúng qua điện thoại),
Cộng tác trên các bài tập trực tuyến đồng thời tham gia vào cuộc trò chuyện hai chiều đồng thời.
Các Nhóm IEP sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ liên tục rộng rãi hơn, có nghĩa là lịch trình dịch vụ giáo dục
đặc biệt sẽ phản ánh sự liên tục thường được cung cấp trong các trường học. Các ví dụ có thể bao gồm:
Hướng dẫn giáo dục đặc biệt được đồng lập kế hoạch với người quản lý hồ sơ và được giáo viên cung cấp
hầu hết trong lớp học dưới dạng ảo
Hướng dẫn giáo dục đặc biệt do giáo viên trong lớp và giáo viên giáo dục đặc biệt đồng giảng dạy trong định
dạng ảo
Hỗ trợ hướng dẫn giáo dục đặc biệt được cung cấp dưới dạng ảo trong khi hướng dẫn do giáo viên đứng lớp
phụ trách
Hướng dẫn giáo dục đặc biệt được cung cấp trong một nhóm nhỏ ảo
Các dịch vụ giáo dục đặc biệt hầu như được cung cấp bởi chuyên gia giáo dục đặc biệt của bạn (Giáo viên
Giáo dục Đặc biệt, Bác sĩ Bệnh học Ngôn ngữ Nói, Bác sĩ Trị liệu Nghề nghiệp và / hoặc Bác sĩ Trị liệu Thể
chất)

Hướng dẫn được thiết kế đặc biệt bổ sung và / hoặc hỗ trợ dịch vụ liên quan được cung cấp thông qua các
công cụ và chiến lược viễn thông hoặc các phương thức phân phối đồng bộ khác được liệt kê ở trên
Chúng tôi biết rằng Đào tạo Từ xa là một thách thức đặc biệt đối với những học sinh gặp những khuyết tật
phức tạp hơn. Nhân viên của chúng tôi cam kết hỗ trợ nhiều nhất có thể cho học sinh và gia đình trong phạm
vi các thông số an toàn của chúng tôi. Ngoài ra, một trong những ưu tiên hàng đầu mà chúng tôi đang khám
phá là làm thế nào để tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại chỗ cho các chương trình chuyên biệt trong mô hình
Hybrid. Khi khu học chánh của chúng tôi được phép cung cấp hướng dẫn trực tiếp tại chỗ (được gọi là mô
hình Hybrid), thông tin sẽ được cung cấp thêm về cách các dịch vụ giáo dục đặc biệt sẽ được tích hợp vào mô
hình Hybrid.
Chúng tôi hy vọng phần tổng quan này cung cấp một số thông tin rõ ràng về chương trình giáo dục trực tuyến
có thể trông như thế nào đối với học sinh bị khuyết tật. Chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng trong thời gian
đầy thử thách này, Nhóm IEP của con bạn luôn sẵn sàng hợp tác với bạn và làm việc siêng năng để hỗ trợ
con bạn trong môi trường học tập trực tuyến! Nhân viên giảng dạy sẽ trở lại trường học vào đầu tháng 9, vì
vậy nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc cụ thể về con mình, vui lòng liên hệ với người quản lý hồ sơ của con
bạn. Chúng tôi cam kết mang lại thành công cho mọi đứa trẻ và chúng tôi sẵn sàng trợ giúp!
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