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Sáng kiến trao quyền cho người học: Câu hỏi thường gặp cho các gia đình 

 
Sáng kiến trao quyền cho người học là gì? 

Sáng kiến trao quyền cho người học ( ELi ) là một khoản đầu tư ba năm toàn diện của Thị trưởng 
Bowser để làm giảm khoảng cách kỹ thuật số và chuẩn bị cho mọi học sinh của Trường Công lập DC 
(DCPS) trở thành một công dân kỹ thuật số có hiểu biết và tham gia. Sáng kiến này bao gồm tập trung 
vào việc tiếp cận công nghệ, chương trình giảng dạy DCPS nâng cao, phát triển chuyên môn của giáo 
viên và thông tin và quyền truy cập cho các gia đình. 

Ai sẽ nhận thiết bị? 

Các học sinh các lớp 3, 6, 9 và sẽ nhận được một thiết bị để sử dụng ở trường trong năm học 2019- 2020. 
Trong năm học 2020- 2021, học sinh các cấp lớp 3, 4, 6, 7, 9 và 10 sẽ nhận được một thiết bị để sử dụng 
ở trường. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một thiết bị để mỗi học sinh ở các cấp lớp 3-12 trong năm 
học 2021- 2022 . Học sinh lớp PK-2 sẽ có tỷ lệ học sinh trên thiết bị là 3:1  

Học sinh sẽ có được mang thiết bị của họ về nhà? 

Thiết bị này sẽ không được mang về nhà trong năm học 2019- 2020. Chúng tôi sẽ thu thập ý kiến phản 
hồi về chính sách này từ các gia đình, nhà giáo và các bên liên quan khác sau năm đầu tiên .  

Tuy nhiên, các gia đình có thể đăng ký tài khoản Microsoft Office để học sinh có thể truy cập công việc 
từ các thiết bị cá nhân tại nhà.  

Khi nào các trường sẽ nhận được thiết bị? 

Thiết bị được phân phối tới trường học trên khắp cả tám phường theo giai đoạn, và các trường sẽ nhận 
được thông tin về tiến độ giao hàng của họ trong tháng 3 năm 2020 . Các trường đã hoàn thành một kế 
hoạch phân phối thiết bị cho học sinh sau khi chúng được chuyển đến trường. 

Những loại thiết bị nào các trường sẽ nhận được ? 

Sinh viên sẽ sử dụng Microsoft Surface Go, một thiết bị lai giữa máy tính xách tay và máy tính bảng. 
Microsoft Surface Go đã được chọn vì nó nhỏ gọn, bền và bao gồm máy ảnh, bút stylus và thời lượng pin 
dài.  

Ai sở hữu thiết bị? 

Các thiết bị là tài sản của DCPS . Tuy nhiên, các thiết bị sẽ được chỉ định cho từng học sinh sử dụng tại 
trường.  

Điều gì xảy ra nếu thiết bị bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng? 

Tất cả các thiết bị đều được bảo hành. DCPS có dự trữ các thiết bị, để chúng tôi có thể làm thay thế nhanh 
nhóng  nếu thiết bị bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị hư hỏng .  

Học sinh và gia đình có chịu trách nhiệm tài chính cho thiết bị không? 

Học sinh và gia đình không chịu trách nhiệm tài chính cho các thiết bị bị mất hoặc bị hư hỏng. Chúng 
tôi tin tưởng rằng học sinh của chúng ta sẽ hành động có trách nhiệm với các thiết bị học tập cá nhân của 
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họ. Chúng tôi đang truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng cho sinh viên về cách sử dụng và chăm sóc thiết bị 
của họ thông qua Thỏa thuận sử dụng có trách nhiệm với công nghệ của học sinh  mà tất cả học sinh phải 
ký .  

Nếu một học sinh không tuân thủ những quy tắc, họ có thể phải đối mặt với hậu quả theo quy tắc và chính 
sách kỷ luật DCPS, và khả năng tiếp cận với các thiết bị DCPS và mạng DCPS thể bị hạn chế. Các gia 
đình sẽ được yêu cầu ký vào một bản thỏa thuận xác nhận rằng họ đã xem xét các thỏa thuận với con họ.  

Một ngày học bình thường sẽ như thế nào đối với học sinh khi các thiết bị của học sinh được 
chuyển đến trường? 

Giáo viên đang được đào tạo và hỗ trợ chương trình giảng dạy để họ có thể sử dụng các thiết bị này để 
nâng cao trải nghiệm học tập của học sinh. Những thiết bị này không thay thế chuyên môn của các giáo 
viên, những người sẽ tiếp tục cung cấp cho sinh viên của chúng ta cơ hội để học tập thực hành, hấp dẫn. 
Học sinh sẽ sử dụng các thiết bị để khám phá các chủ đề họ đang học và thể hiện bản thân theo những 
cách mới bao gồm tham gia các cuộc thảo luận ảo với bạn cùng lớp, thực hiện nghiên cứu trực tuyến, tạo 
video để thể hiện việc học của mình và hơn thế nữa.  

Học sinh vẫn sẽ sử dụng sách giáo khoa khi họ có thiết bị công nghệ? 

Học sinh sẽ tiếp tục có quyền truy cập vào sách giáo khoa nơi chúng vẫn được sử dụng trong chương 
trình giảng dạy của DCPS. Theo thời gian, tuy nhiên, DCPS đã được thay thế sách giáo khoa truyền thống 
với nguồn tài nguyên kỹ thuật số cung cấp nhiều tài liệu cập nhật và truy cập rộng hơn với các nguồn lực 
đáng tin cậy và tương tác.  

 

 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập: https://dcps.dc.gov/page/technology-dcps  
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