Câu hỏi thường gặp dành cho học sinh và gia đình
Về cách chấm điểm học kỳ 3
Câu hỏi: Kế họach học từ xa tại DCPS trong học kỳ 3 là gì?
Trả lời: DCPS cam kết cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia giảng dạy trong thời gian gián đoạn giảng
dạy và học tập do đóng cửa trường vì coronavirus (COVID-19). Kế hoạch học tập tại nhà của DCPS cung
cấp cho học sinh quyền truy cập vào các hoạt động / tài liệu học tập trực tuyến và tài liệu in để làm
phong phú thêm kinh nghiệm học tập trước đây của học sinh trong khi học sinh không thể đến trường.
Câu hỏi: Khi nào học kỳ 3 sẽ kết thúc?
A: Học kỳ 3 sẽ kết thúc vào thứ Sáu, 24/4, đây sẽ là một ngày làm hồ sơ đối với giáo viên và không có
dạy học cho học sinh. Học kỳ 4 sẽ bắt đầu vào thứ Hai, 27/4 khi học sinh trở lại trường. Lịch cập nhật có
thể được tìm thấy ở đây.
Câu hỏi: Làm thế nào để học sinh nộp bài cho giáo viên trong khi học từ xa?
Trả lời: Giáo viên sẽ làm việc với học sinh và gia đình để đặt ra kỳ vọng về việc nộp bài cho giáo viên có
thể bao gồm bằng email, tải lên thông qua một nền tảng được chỉ định, gửi thư, điểm thả, v.v. Học sinh
cũng sẽ phải nộp tất cả bài của học kỳ 3 cho đến thứ Sáu, 1/5 (khi trở lại trường vào thứ Hai, 27/4).
Câu hỏi: Cách chấm điểm của học kỳ 3 cho học từ xa như thế nào?
Trả lời: Trong thời gian học tập từ xa này, khi nhiều bài giảng của chúng tôi đã được cung cấp trực tuyến,
chúng tôi biết rằng học sinh sẽ có mức độ khác nhau về tiếp cận công nghệ và không gian làm việc cho
việc học - có quá nhiều điều nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Do đó, giáo viên sẽ phân loại công việc của
học sinh mà không phạt họ vì những bài tập mà họ không thể truy cập hoặc không hoàn thành. Giáo viên
sẽ cung cấp nhiều cơ hội khác nhau cho học sinh để họ thể hiện sự thành thạo và tham gia, và một khi
hoàn thành bài tập và nộp bài cho giáo viên thì chỉ có thể có ích (không có hại) cho tình trạng học tập
của học sinh.
Tiểu học (PreK – lớp 5)
Bài tập và các hoạt động mà học sinh tham gia trong quá trình học ở nhà sẽ được sử dụng để cải thiện
điểm số của học kỳ 3 của học sinh. Học sinh không hoàn thành công việc học tập từ xa sẽ không bị phạt
và sẽ nhận được điểm mà họ kiếm được cho đến ngày 13/3.
Trung học (lớp 6 - 12)
Học sinh hoàn thành bài tập của học từ xa sẽ được tính là tín chỉ thêm. Giáo viên cũng sẽ cung cấp cơ
hội cho học sinh sửa chữa hoặc cải thiện các bài tập được chấm điểm trước đó thông qua các bài tập
mới. Tất cả các bài tập được giao trong thời gian học học tại nhà này chỉ làm cho điểm số của học kỳ 3
của học sinh tốt hơn. Nếu một học sinh không thể hoàn thành bất kỳ bài tập nào trong thời gian học ảo,
điểm số của học kỳ 3 sẽ dựa trên số điểm họ đạt được trước khi trường đóng cửa.
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Câu hỏi: Khoảng thời gian học tập từ xa này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tuyển sinh đại học?
Nói chung, các trường cao đẳng và đại học đánh giá học sinh trong bối cảnh trường trung học của họ (và
khu học chánh). Khi các khu học chánh như DCPS đưa ra quyết định về cách DCPS sẽ xếp loại học sinh
trong khi đóng cửa vì COVID-19 , các trường đại học có vẻ sẽ linh hoạt nhưng sẽ cần sự nhất quán trong
việc chấm điểm ( tức là đạt / không đạt, cho điểm bằng chữ cái) và họ cần biết học sinh đã được cung
cấp những lựa chọn học tập nào. Ngoài ra, nhiều trường cao đẳng và đại học đã gia hạn thời hạn chấp
nhận. Danh sách các trường có thể tìm thấy TẠI ĐÂY.
Câu hỏi: Kế hoạch cho học kỳ 4 là gì?
Trả lời: Học kỳ 4 dự kiến bắt đầu từ Thứ Hai, 27/4 đến Thứ Sáu, 19/Sáu. Việc học được lên kế hoạch diễn
ra tại trường như bình thường trong thời gian này và tất cả việc chấm điểm truyền thống sẽ được áp
dụng.
Câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh không thể trở lại trường vào thứ Hai, 27/4?
Trả lời: DCPS hiện đang làm việc về kế hoạch dự phòng nếu việc đóng cửa trường kéo dài quá ngày 27/4
và sẽ thông báo cho các gia đình về thông tin bổ sung khi có sẵn.

1200 F ir st Str eet , NE | Wash ington, D C 20002 | T 202.442.5885 | F 202.442.5026 | ww w.dcps.dc .gov

