Văn Phòng Giám Đốc Giáo Dục Tiểu Bang (OSSE)
Yêu cầu Học Từ xa cho Học sinh Có thể Không được đến trường, Năm học 2021-2022
Trong một số trường hợp nhất định, được nêu trong Lệnh số 2021-6 của Quản trị viên Thành phố, một cơ quan giáo dục địa phương
có thể cung cấp chương trình học từ xa cho học sinh có (các) cha mẹ hoặc (các) người giám hộ đã được báo cáo cho Cơ quan Dịch
vụ Gia đình và Trẻ em (CFSA) hoặc Bộ phận Dịch vụ Xã hội của Tòa án Gia đình của Tòa án DC (FCSSD) do học sinh có thể không
được đến trường. Biểu mẫu này thực hiện Lệnh số 2021-6 của Quản trị viên Thành phố.
Biểu mẫu này có thể được sử dụng khi các điều kiện sau được đáp ứng:
•

Một trường học đã báo cáo nghi ngờ học sinh không được đến trường cho CFSA hoặc FCSSD theo quy định của D.C. Bộ luật
chính thức § 38-208;

•

CFSA hoặc FCSSD đã điều tra báo cáo theo quy trình hoạt động tiêu chuẩn của họ;

•

CFSA hoặc FCSSD không thể đạt được thỏa thuận cho học sinh đi học trực tiếp;

•

Học sinh không đủ điều kiện để được cấp chứng nhận y tế cho việc học từ xa; và

•

CFSA hoặc FCSSD xác định rằng việc học từ xa của học sinh sẽ không gây lo ngại về an toàn cho học sinh.

Việc hoàn thành biểu mẫu này không đảm bảo rằng học sinh sẽ được chấp thuận đi học thông qua hình thức học từ xa trong Năm học
2021-2022. LEA quyết định có cho phép học từ xa hay không.. Các quyết định tiếp nhận một học sinh vào học từ xa dựa trên
các tiêu chuẩn sau đây và dựa trên số chỗ trống, tài chính và các cân nhắc hoạt động khác của LEA. Các câu trả lời cho các
câu hỏi trong Phần II của biểu mẫu này sẽ là một trong những yếu tố được LEA / trường học sử dụng để xác định xem có chấp thuận
việc tiếp cận học từ xa hay không. Các phản hồi sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn sau.
TIÊU CHUẨN 1: CẦN HỌC TỪ XA
Yêu cầu học từ xa có cơ sở lý do liên quan đến COVID-19/Vi-rút Corona rõ ràng và cụ thể.
TIÊU CHUẨN 2: TÍNH THƯỜNG XUYÊN, THỜI GIAN THAM GIA HỌC TỪ XA
Yêu cầu bao gồm các bước rõ ràng và cụ thể đã được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện, để đảm bảo học sinh tham gia học tập từ xa
thường xuyên và kịp thời, đồng thời học sinh có thành tích tham gia học từ xa trong các cơ hội học tập ảo trước đây được cung cấp
bởi LEA bắt đầu vào tháng 3 năm 2019 và kéo dài đến hết năm học 2020-2021.
TIÊU CHUẨN 3: MÔI TRƯỜNG HỌC TỪ XA
Yêu cầu có mô tả rõ ràng và cụ thể về môi trường học tập của học sinh sẽ như thế nào khi tham gia học từ xa và môi trường đó phải phù hợp
học từ xa. Nó cũng bao gồm một kế hoạch rõ ràng và cụ thể để cung cấp sự giám sát hàng ngày để hỗ trợ học sinh trong khi tham gia học từ xa.
TIÊU CHUẨN 4: TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ
Xác nhận rằng học sinh đã hoặc sẽ có quyền truy cập vào phần cứng máy tính thích hợp, chương trình giảng dạy trực tuyến và băng
thông internet để hỗ trợ việc học từ xa hiệu quả. Nếu quý vị không có quyền truy cập vào phần cứng hoặc băng thông internet thích
hợp, quý vị có thể yêu cầu nhà trường cung cấp những thứ này. Không nên từ chối học sinh học từ xa do nhu cầu về công nghệ hoặc
dịch vụ internet; Các LEA, nếu họ cung cấp chương trình học từ xa, sẽ đáp ứng những nhu cầu này nếu học sinh cần.
Hướng dẫn: Hoàn thành toàn bộ biểu mẫu. Chỉ những mẫu có câu trả lời đầy đủ cho tất cả các trường mới được xem xét. Gửi
biểu mẫu đến trường học của học sinh để được xem xét và cung cấp khả năng học từ xa.
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PHẦN I: THÔNG TIN HỌC SINH: DO PHỤ HUYNH/NGƯỜI GIÁM HỘ ĐIỀN
THÔNG TIN HỌC SINH:
Tên học sinh ______________________________________________________________________ Ngày sinh __________________
Địa chỉ _____________________________________________________________________________________________________
Ghi danh tại trường ___________________________________________________________________________________________
Tên của Phụ Huynh/Người Giám Hộ __________________________________________________ Điện thoại___________________
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ __________________________________________________ Ngày____________________

PHẦN II: TƯỜNG THUẬT VỀ SỰ HỖ TRỢ CỦA PHỤ HUYNH TRONG HỌC TỪ XA
Để hỗ trợ LEA và trường học quyết định xem học sinh có đủ điều kiện để học từ xa hay không, phụ huynh/người giám hộ phải trả lời
các câu hỏi sau để LEA hoặc trường học của con họ xem xét. Những câu trả lời này sẽ được sử dụng để chứng minh sự sẵn sàng và
khả năng thành công trong học từ xa. Vui lòng sử dụng chỗ trống được cung cấp và chỉ đính kèm các trang bổ sung nếu được chỉ định.
1.

Mô tả các rào cản sức khỏe liên quan đến COVID-19/Vi-rút Corona mà học sinh và/hoặc gia đình đã trải qua khiến
việc đi học trực tiếp của học sinh trở thành một thách thức trong năm học 2021-2022.  Quý vị có thể đính kèm tài liệu
bổ sung để hỗ trợ phản hồi tường thuật của quý vị.

2.

Mô tả cách thức mà phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ đảm bảo học sinh tham gia học từ xa một cách thường xuyên, kịp thời.  

3.

Mô tả môi trường học tập của học sinh khi đi học thông qua hình thức học từ xa và các bước mà phụ huynh hoặc
người giám hộ sẽ thực hiện để cung cấp sự giám sát và hỗ trợ phù hợp với lứa tuổi để học sinh có thể tham gia đầy đủ.

4.

Con quý vị có truy cập internet và thiết bị để học từ xa không? Nếu không, hãy mô tả những hỗ trợ cần thiết từ nhà
trường để đảm bảo quyền truy cập vào internet và một thiết bị để học từ xa.
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Tên học sinh ______________________________________________________________________ Ngày sinh __________________

PHẦN III: CHỨNG THỰC CỦA CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ
Bằng cách ký vào biểu mẫu này, tôi xác nhận những điều sau:  

1.

Tôi đang yêu cầu học từ xa cho con tôi hoặc đứa trẻ mà tôi làm người giám hộ (được gọi là “con tôi” trong biểu mẫu này).

2.

Con tôi trong độ tuổi từ 5 đến 18.

3.

Tôi hiểu rằng theo luật D.C., việc cho con tôi đi học là tất nhiên (bắt buộc), không phải là tùy chọn.

4.

Tôi hiểu rằng nếu con tôi nghỉ học mà không có lý do chính đáng là trái pháp luật.   

5.

Tôi hiểu rằng luật D.C. giới hạn số lần vắng mặt không lý do, cho dù là học từ xa hay các lớp học trực tiếp, một đứa trẻ có thể
có trước khi nhà trường báo cáo đứa trẻ.

•

Học sinh từ 5 đến 13 tuổi: 10 ngày học đầy đủ - giới thiệu đến Cơ quan Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (CFSA);

•

Học sinh từ 14 đến 17 tuổi: 15 ngày đầy đủ - giới thiệu đến Bộ phận Dịch vụ Xã hội của Tòa án Gia đình của Tòa án DC (FCSSD);

6.

Tôi hiểu rằng con tôi đã được chuyển đến CFSA hoặc FCSSD trong năm học 2021-2022 vì vắng mặt quá nhiều mà không có
lý do chính đáng.

7.

Tôi đã tham gia vào một cuộc điều tra do CFSA hoặc FCSSD thực hiện và tôi đã được thông báo rằng CFSA hoặc FCSSD
xác định rằng không có mối lo ngại nào về an toàn đối với con tôi liên quan đến học từ xa;

8.

Trường học của con tôi có thể cung cấp chương trình học từ xa cho con tôi nếu đáp ứng các tiêu chuẩn được mô tả trong
biểu mẫu này, nhưng không bắt buộc phải làm như vậy;

9.

Tôi hiểu rằng nếu trường học của con tôi không chấp thuận việc học từ xa cho con tôi, giấy giới thiệu của con tôi sẽ gửi lại
CFSA/FCSSD để được xem xét thêm. Vào thời điểm đó, tôi sẽ cần thông báo cho CFSA/FCSSD về kế hoạch để con tôi đáp
ứng yêu cầu giáo dục bắt buộc;

10. Tôi hiểu rằng tôi đang phải tuân theo một yêu cầu pháp lý để đảm bảo rằng con tôi đi học trong khi đơn đăng ký này đang
được xem xét;

11. Tôi hiểu rằng bất kỳ hình thức học từ xa nào được phê duyệt thông qua việc xem xét biểu mẫu này sẽ không kéo dài qua năm
học 2021-2022;

12. Tôi hiểu rằng nếu con tôi được phép đáp ứng các yêu cầu giáo dục thông qua hình thức học từ xa, con tôi có thể trở lại học
trực tiếp trong năm học 2021-2022 theo quyết định của nhà trường;

13. Tôi hiểu rằng ngay cả khi con tôi được phép tham gia vào chương trình học từ xa, thì việc đi học đều đặn là bắt buộc và diễn ra hàng ngày.
Nếu học sinh nghỉ học, sự vắng mặt cần có lý do hợp lệ trong vòng 5 ngày kể từ ngày vắng mặt để việc vắng mặt được coi là có lý do.

14. Tôi hiểu rằng việc tham gia học từ xa có nghĩa là tham gia tất cả các buổi học và theo dõi video trong suốt buổi học nếu lớp
học đang diễn ra và phải trả lời ngay khi giáo viên yêu cầu;

15. Tôi hiểu rằng nếu con tôi không tham dự đầy đủ các buổi học thông qua hình thức đào tạo từ xa vào bất kỳ thời điểm nào
trong năm học 2021-2022, học sinh có thể không được chấp thuận học từ xa nữa và sẽ phải học trực tiếp;

16. Tôi sẽ hỗ trợ việc học tập của con tôi trong chương trình học từ xa bằng cách cung cấp cho chúng một không gian không bị
phân tâm để tham gia học từ xa và duy trì liên lạc thường xuyên với trường học của con tôi khi yêu cầu, hoặc khi học sinh
hoặc hộ gia đình của chúng tôi gặp khó khăn trong việc tuân thủ các yêu cầu về học từ xa hoặc tham gia buổi học; và

17. Tôi sẽ cung cấp mức độ giám sát thích hợp để đảm bảo rằng đứa trẻ được an toàn khi ở nhà và học trong quá trình học từ xa.
Chữ Ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ _______________________________________________ Ngày _______________________
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