Garland Independent School District
Thông báo về Những Yêu cầu Ở trường Có thể cho các Khóa học CTE Nhất định
Trong bốn tuần đầu tiên, từ ngày 10 tháng 08 đến ngày 07 tháng 09, tất cả các học
sinh sẽ học từ xa, làm quen với các giáo viên mới, điều chỉnh lại với các “giờ học”,
và học sử dụng một chương trình có tên gọi là Canvas. Theo lệnh do Phòng các
Dịch vụ Sức khỏe và Con người của Quận Dallas, Dallas County Health and Human
Services Department, ban hành vào ngày 16 tháng 07, năm 2020, thì sẽ không có
lựa chọn để học trực tiếp trong thời gian này. Các gia đình mà chọn học trực tiếp sẽ
bắt đầu tham dự lớp học ở trường vào thứ Ba, ngày 08 tháng 09, năm 2020. Trong
khi nhiều khóa CTE có thể được tổ chức từ xa, thì một vài khóa CTE sẽ triển khai
các phần của chương trình thuộc khóa ở trường dưới hình thức trực tiếp ở một mức
độ nào đó sau ngày 07 tháng 09, năm 2020.
Dựa trên hướng dẫn từ TEA và GISD, danh sách Các Khuyến nghị Khóa học Tại
Trường của GISD, GISD On-Campus Course Recommendations, này xác định các
chương trình mà yêu cầu các thiết bị chuyên dụng, sự giám sát trực tiếp các hoạt
động thực hành và/hoặc các nguyên vật liệu và công nghệ cụ thể. Phòng CTE và
các nhân viên của GISD sẽ xác định số lượng hướng dẫn ở trường cần thiết để đáp
ứng những Kiến thức và Kỹ năng Cần thiết của Texas, Texas Essential Knowledge
and Skills, trong một môi trường an toàn và trao tín chỉ khóa học. Tất cả các nghi
thức an toàn của GISD sẽ được tuân thủ nghiêm ngặt để bảo đảm sức khỏe và an
toàn của các học sinh và nhân viên trong suốt hoạt động hướng dẫn trực tiếp. Tất cả
các học sinh mà chọn mô hình hướng dẫn học tập từ xa sẽ cần trang bị phương tiện
chuyên chở riêng của mình cho các lớp CTE mà yêu cầu kinh nghiệm thực hành.
Thông báo này bảo đảm cho các học sinh có một lựa chọn để chọn các khóa học
mà có thể được hoàn thành từ xa tất cả nếu muốn. Các gia đình có thể chọn các
khóa học tự chọn khác nhau mà có thể được hoàn thành trong môi trường hoàn
toàn từ xa. Nếu con của quý vị đã chọn tham gia vào một khóa CTE có một phần
hướng dẫn cần hướng dẫn ở trường và quý vị không thoải mái với yêu cầu đó, thì
vui lòng liên lạc với tham vấn viên của trường con quý vị để thảo luận về các lựa
chọn lớp học.
Chúng tôi thực sự cam kết đưa ra những trải nghiệm giáo dục hấp dẫn nhất có thể
cho tất cả các học sinh của GISD bất kể ở trường hay từ xa. Các lớp học về Nghề
nghiệp và Kỹ thuật cho phép các học sinh khám phá những đam mê của mình và kết
nối những bộ kỹ năng của mình với các nghề khả thi. Chúng tôi mong được phục vụ
con của quý vị trong năm học 2020-2021. Chúng tôi thấy các khóa học CTE chuẩn
bị cho tất cả các học sinh một tương lai tươi sáng.
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