
Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. Xin tha cho bất kỳ lỗi 
nào. 

Các gia đình CPS thân mến: 

Chúng tôi muốn cảm ơn bạn cho sự kiên nhẫn của bạn trong vài ngày qua trong khi chúng tôi làm việc để 
thực hiện điều chỉnh  mô hình học tập thay thế của chúng tôi và địa chỉ phần mở rộng của thời gian đi 
học. 

Ưu tiên hàng đầucủa chúng tôi, trong thời gian này không chắc chắn lớn, là sức khỏe và hạnh phúc của 
học sinh và gia đình của chúng tôi. Dựa trên cam kết đó, kế hoạch có mục đích giới hạn những gì chúng 
tôi đang yêu cầu của học sinh và đặt lịch trình cụ thể cho việc học tập và truyền thông từ giáo viên. Học 
tập sẽ tiếp tục. Đối với miễn là chúng tôi ra ngoài, phương pháp giảng dạy thay thế sẽ vẫn còn tại 
chỗ.  Nó sẽ trông khác với phương pháp giảng dạy truyền thống, và chúng tôi vẫn cam kết giúp học sinh 
tiếp tục học hỏi. Chúng tôi tin rằng thời điểm này không ảnh hưởng tiêu cực đến nỗ lực tương lai của 
học sinh.  Kế hoạch của chúng tôi phản ánh niềm tin. Học tập sẽ được tập trung vào việc đánh giá, tăng 
cường, và làm giàu. 

Chúng tôi có thêm thông tin về kế hoạch của chúng tôi vào trang web của chúng tôi: 
www.cpsk12.org/COVID19. Một câu hỏi thường gặp dành cho gia đình và sinh viên cũng có sẵn. 

Dưới đây là một phác thảo của các yếu tố cơ bản của kế hoạch của chúng tôi bắt đầu vào thứ tư tháng 
tư 8. Hôm nay và ngày mai sẽ được sử dụng bởi các giáo viên và chương trình phối hợp để tinh chỉnh 
công việc có sẵn trực tuyến và xác định tình trạng học tập hiện tại cho sinh viên. 

Trường tiểu học 

• Bổ sung các gói giấy học tập đang được chuẩn bị và sẽ được gửi về nhà. 
• 5 học sinh lớpthứ  , những người có iPads, sẽ chuyển sang gói giấy. Họ vẫn có thể sử dụng iPad 

của họ để bổ sung học tập và truy cập vào tài nguyên. 
• Học sinh được khuyến khích thay thế ngày học. Ví dụ, toán học một ngày và đọc tiếp theo. 
• Giáo viên sẽ tổ chức giờ văn phòng hàng ngày cho sinh viên nếu họ cần hỗ trợ thêm. 
• Giáo viên sẽ cung cấp phản hồi, nhưng lớp sẽ không được chỉ định. 
• Truyền thông đại chúng từ giáo viên và trường học sẽ theo một lịch trình: 

o Thứ hai: email từ giáo viên lớp học 
o Thứ ba: email từ các giáo viên đặc biệt/cố vấn/Home-School communigiao 
o Thứ tư: email từ giáo viên lớp học 
o Thứ năm: Cập Nhật từ hiệu trưởng tòa nhà/trường học 
o Thứ sáu: email từ giáo viên lớp học 

Trường trung học & THCS 

• Cơ hội học tập sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh thông qua cuối năm học và sẽ bao gồm 
tương tác giáo viên và phản hồi. 

• Học tập sẽ được tiêu chuẩn hóa bởi các khóa học/chủ đề khu vực. 
• Mỗi môn học sẽ được chỉ định một ngày trong tuần để giảng dạy và liên lạc đại chúng. 

o Thứ hai: toán, Mỹ thuật, và người học tiếng Anh 

http://www.cpsk12.org/COVID19


o Thứ ba: nghệ thuật ngôn ngữ, PE/sức khỏe, giáo dục năng khiếu và AVID 
o Thứ tư: khoa học, nghệ thuật thực hành, Trung tâm nghề nghiệp và giáo dục đặc biệt 

quận lớp học 
o Thứ năm: nghiên cứu xã hội, thế giới ngôn ngữ, và giáo dục đặc biệt các khu vực nội 

dung không cốt lõi (kỹ năng để thành công, AC Lab, tài nguyên, khối công việc, thám 
hiểm công việc khi họ áp dụng cho học sinh của bạn) 

o Thứ sáu: ngày vui chơi, ngày câu lạc bộ (một thời gian khi câu lạc bộ, điền kinh, và các 
hoạt động có thể Check-in) 

• Giáo viên sẽ tiếp tục giữ giờ làm văn phòng thường xuyên cho học sinh. 
• Không có lớp chữ cái sẽ được báo cáo cho học kỳ mùa xuân 2020. Hiệu suất của học sinh trong 

một khóa học sẽ được báo cáo bằng cách sử dụng một dấu hiệu của P (Pass) hoặc IC (không đầy 
đủ). 

• Quyết định cho P hoặc IC sẽ được thực hiện dựa trên báo cáo tiến độ tạm thời (IPR) báo cáo 
ngày 10 tháng 3 năm 2020. Một điểm IPR 60% hoặc cao hơn là một P, nếu không, một IC. Không 
đánh dấu sẽ có bất kỳ ảnh hưởng đến GPA của học sinh. (AP và Dual Credit xin vui lòng đánh 
giá thêm thông tin dưới đây.) 

• Nếu một học sinh đã không được thông qua các khóa học trước ngày 01 tháng tư 2020, học sinh 
có phần còn lại của học kỳ để đạt được một tình trạng đi qua, với sự hỗ trợ của giáo viên và 
trường. 

 Vị trí nâng cao (AP) & hai tín dụng 

• AP và các khóa học tín dụng kép sẽ cung cấp hoàn thành khóa học đại học và chuẩn bị thử 
nghiệm AP thông qua cuối năm học. 

• Đối với sinh viên ghi danh để kiếm được tín chỉ đại học cho các khóa học năm dài với một kỳ 
mùa thu và/hoặc mùa xuân hai tín dụng tùy chọn: 

o Đánh dấu học kỳ thứ hai cho CPS sẽ là một P hoặc không có tín dụng (NC). 
o Một lớp chữ sẽ được xác định để báo cáo cho các trường cao đẳng, bằng cách sử dụng 

trung bình của các lớp học kỳ đầu tiên và một học kỳ thứ hai "lớp," mà nên bao gồm việc 
hoàn thành công tác cần thiết để kiếm được tín 

• Đối với học sinh ghi danh để kiếm được tín chỉ đại học cho các khóa học tín dụng hai kỳ: 
o Đánh dấu học kỳ thứ hai cho CPS sẽ là một P hoặc NC. 
o Một lớp chữ sẽ được xác định để báo cáo cho các trường cao đẳng hoặc đại học dựa 

trên các công việc thực hiện trong các học kỳ trước khi đóng cửa và nên bao gồm việc 
hoàn thành cần thiết để kiếm được tín dụng đại học. 

Trường học và giáo viên của học sinh sẽ có sẵn nếu quý khách có thêm câu hỏi về kế hoạch học 
tập.  Ngoài ra, vui lòng kiểm tra thông tin và tài nguyên mà chúng tôi đã thực hiện trên trang web của 
chúng tôi tại www.cpsk12.org/COVID19. 

Cảm ơn bạn đã là đối tác tuyệt vời với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã làm việc với chúng tôi để trẻ em vẫn có 
cơ hội để tìm hiểu. Hơn bất cứ điều gì, cảm ơn bạn đã là đối tác của chúng tôi trong việc ưu tiên sức 
khỏe và hạnh phúc của gia đình chúng tôi. 
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Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. 
Xin tha cho bất kỳ lỗi nào. 
 
 
Giáo dục tiểu học 
Những câu hỏi thường gặp khác 
Khi nào bạn mong đợi học sinh của chúng tôi sẽ trở lại trường học? 
CPS sẽ tiếp tục tuân theo các hạn chế của địa phương và tiểu bang và sẽ giữ cho bạn Cập Nhật 
thông tin về chủ đề này trở nên có sẵn. 
Những gì tôi có thể mong đợi từ trường học/giáo viên giao tiếp với gia đình của chúng tôi? 
Giáo viên của con bạn sẽ liên lạc với gia đình thông qua nhiều đại lộ, nhưng thường xuyên nhất, 
qua điện thoại và/hoặc email. Mục tiêu của giao tiếp này là để đảm bảo rằng con của bạn, và 
gia đình, tiếp tục cảm thấy được kết nối với CPS, và trường học. Bằng cách này, chúng tôi biết 
bạn là tất cả an toàn 
và tốt! Bạn sẽ được nghe từ giáo viên lớp học của bạn thường xuyên. Bạn sẽ nghe từ chuyên gia 
giáo viên (nghệ thuật, âm nhạc, PE, cố vấn trường, v.v.) vào thứ ba nếu họ có thông tin để 
Chia sẻ. Hiệu trưởng tòa nhà của bạn sẽ gửi Cập Nhật mỗi thứ năm. 
Làm thế nào để tôi có được tập hợp các gói học tập tiếp theo gửi đến đứa trẻ sơ bộ của tôi? 
Tất cả các giáo viên/tòa nhà, các lớp PK-5, sẽ được sử dụng các gói học tập như là hình thức 
chính của 
Hướng dẫn. Thông qua việc Check-in thường xuyên với sinh viên, giáo viên sẽ thông báo cho tòa 
nhà 
quản trị viên của những học sinh đã sẵn sàng cho các gói học tập tiếp theo, và những gói 
sẽ được gửi trực tiếp đến nhà bạn. 
Tôi có những lựa chọn nào để hỗ trợ cho việc học tập của con mình vượt ra ngoài các gói 
được gửi đến gia đình? 
Trên hết, chúng tôi muốn các giáo viên của chúng tôi luôn kết nối với gia đình trong thời gian 
này. Họ sẽ được 
cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn cho công việc gói, và một khuôn mặt thân thiện để giữ cho sinh 
viên 
Kết nối. Bạn cũng sẽ có thể có được các hoạt động để làm giàu ý tưởng trên COVID-19 
Trang web: www.cpsk12.org/COVID19. 
Điều gì về học sinh lớp 5 của tôi? Sẽ anh/cô ấy di chuyển đến gói giảng dạy? 
Có. Chúng tôi đang yêu cầu tất cả các giáo viên để chuyển sang gói để giảng dạy. Các gói này 
dựa trên 
Tiêu chuẩn học tập của Missouri và sẽ đảm bảo có chuẩn hóa và tính liên tục trong 
học tập cho tất cả các gia đình CPS. 
Học sinh lớp 5 của tôi có anh/cô ấy iPad. Làm thế nào họ có thể sử dụng nó để học tập? 
Con của bạn được khuyến khích sử dụng kết nối để đánh giá toán, St toán, và đọc trực tuyến 
khác 
Các cơ hội học tập phong phú. Không có học tập mới sẽ được thêm vào Schoology. 
Điều gì về các tiêu chuẩn học tập Missouri con tôi là mất tích ngay bây giờ? 
Điều phối viên chương trình CPS sẽ tạo ra một danh sách các tiêu chuẩn học tập của Missouri 



trong mỗi môn học. Các tiêu chuẩn này sẽ được tích hợp vào các tiêu chuẩn được giảng dạy 
mùa thu tới. 
Con tôi muốn tham gia vào các cuộc họp thu phóng, nhưng gia đình chúng tôi không có một 
thiết bị, là 
có một kế hoạch để có được thiết bị cho các gia đình có nhu 
Thật không may, tại thời gian này, chúng tôi không có một cách để có được nhiều thiết bị hơn 
cho gia đình. Chúng tôi 
hiểu được các giới hạn mà nhiều gia đình của chúng tôi đang trải qua. Xin lưu ý, có một số 
Các công ty cung cấp truy cập Internet miễn phí trong thời gian này cần. Thông tin có sẵn trên 
COVID-19 website (www.cpsk12.org/COVID19) và hiệu trưởng tòa nhà của bạn có thể hỗ trợ. 
Sau đây là danh sách những điều mà giáo viên của con bạn sẽ không được yêu cầu của bạn, 
hoặc con của bạn, 
Tại thời gian này: 
Những điều giáo viên sẽ không làm tại thời điểm này 
Hy vọng cha mẹ để chuyển trong công việc hoàn thành. Giáo viên sẽ được kiểm tra thường 
xuyên để đảm bảo 
học sinh và gia đình có thể  hoàn thành gói. 
Tạo ra một lịch trình mà phải được theo sau tại nhà. 
Yêu cầu các cuộc họp thu phóng. Giáo viên có thể giữ những, nhưng học sinh sẽ không được 
yêu cầu 
Tham dự. 
Phân loại. 
Gia đình tôi cần tiếp cận với thực phẩm ngoài Grab-and-Go. Làm thế nào để được giúp đỡ? 
Tham khảo trang web COVID-19 tại www.cpsk12.org/COVID19 để có danh sách các nguồn lực 
sẵn có. 
Con tôi xuất hiện lo lắng và/hoặc chán nản. Nếu gia đình tôi cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần, 
Tôi có được giúp đỡ? 
Một danh sách các tài nguyên tư vấn có sẵn trên trang web của CPS COVID-19. Các gia đình 
cũng có thể 
truy cập hướng dẫn tài nguyên tư vấn trực tiếp tại đây: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 



 
Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. 
Xin tha cho bất kỳ lỗi nào. 
 
 
Giáo dục trung học 
Những câu hỏi thường gặp khác 
Khi nào bạn mong đợi học sinh của chúng tôi sẽ trở lại trường học? 
Các trường công lập Columbia (CPS) là một thành viên của cơ cấu lệnh sự cố của cộng đồng. 
Khu học chánh sẽ tiếp tục tuân theo các chỉ thị và hạn chế của địa phương và tiểu bang. Chúng 
tôi sẽ 
giữ các gia đình Cập Nhật như thông tin cần thiết về chủ đề này trở nên có sẵn. 
Điều gì về các khóa học ở trường trung học cho tín dụng cao trường? 
Các khóa học này sẽ sử dụng cùng một chương trình như trường trung học. Các khóa học này sẽ 
được xử lý 
trường trung học được điều trị. 
Kể từ các khóa học của con tôi đã không được hoàn thành, họ sẽ được ở một bất lợi trong năm 
tới 
Khóa học? 
CPS sẽ thiết kế chương trình 2020-2021 để phản ánh những thay đổi cho các khóa học mùa 
xuân 2020. Không 
học sinh nên có bất lợi do bị mất nội dung. 
Một dấu hiệu của P sẽ được xác định như thế nào? 
A "P" sẽ tương đương với 60% hoặc cao hơn trên 10 Tháng ba, 2020, IPR. 
Nếu có bằng chứng giữa ngày 10 Tháng ba báo cáo IPR và 13 Tháng ba mà học sinh lớp 
sẽ tăng lên trên hoặc giảm dưới 60%, các giáo viên có thể làm cho việc xác định. Nếu một 
của học sinh đã tăng lên trên 60% sau khi đóng cửa thông qua ngày 31 tháng 3, lớp 
quyết tâm sẽ là P. 
Đối với sinh viên có lớp không phải là P trước ngày 31 tháng 3, phần còn lại của học kỳ sẽ được 
được sử dụng để giúp học sinh đạt đến một P. Điều này có thể được thực hiện thông qua hoàn 
thành công việc không 
Nếu được cho phép bởi các chính sách lấy lại của giáo viên, tham gia vào việc giảng dạy và xem 
xét, và 
Hiển thị Mastery của các khái niệm trình bày và đánh số trước ngày 10 tháng 3 IPR. Những 
có thể được xác định bởi các giáo viên và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trực tuyến 
trắc nghiệm và kiểm tra, các bài kiểm tra và xét nghiệm bằng miệng, tác phẩm, hoặc các bằng 
chứng khác về học tập. 
Việc loại bỏ các lớp thư liên quan đến tôi. Làm thế nào để chúng ta biện minh cho điều này? 
Việc đạt được các lớp ở cấp trung học chỉ dành cho mục đích báo cáo. Không có 
thông tin liên kết liên quan đến lớp trung học hoặc điểm GPA. Trong khi báo cáo đó là quan 
trọng, 
thay đổi đột ngột cho hệ thống giáo dục trong CPS, tiểu bang và quốc gia của chúng ta do 
Coronavirus đại dịch đã tạo ra một tình huống mà làm cho cơ hội công bằng cho báo cáo 



Các lớp không thể. 
Điều gì nếu con tôi được ghi danh vào một khóa học trực tuyến? 
Kế hoạch trường trung học áp dụng cho các khóa học trực tuyến và các quy tắc tương tự. Việc 
mở rộng 
học tập cho các khóa học trực tuyến bao gồm tiếp tục học tập và hoàn thành khóa học. Các trực 
tuyến 
giáo viên sẽ truyền đạt những kỳ vọng cho học sinh tương đương với ngày 10 Tháng ba 
Cutoff ngày. 
Những gì về danh dự Roll? 
Sẽ không có 3 hoặc 4 quý danh dự cuộn ở cấp trung học cho các 2019-2020 
năm học. 
Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi trở lại trường? 
Nếu chúng tôi có thể  trở lại trường học trước khi kết thúc năm học, kế hoạch chấm điểm hiện 
tại 
sẽ vẫn còn tại chỗ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để phù hợp với ngày học thường 
xuyên. 
Những gì tôi có thể mong đợi từ trường học/giáo viên giao tiếp với con tôi? 
Đối với tất cả các khóa học, giáo viên sẽ có một ngày một tuần để hướng dẫn. Các khu vực nội 
dung được chỉ định hàng ngày 
được 
o thứ hai: toán, Mỹ thuật, và người học tiếng Anh 
o thứ ba: nghệ thuật ngôn ngữ, PE/y tế, & năng khiếu avid 
o thứ tư: khoa học, nghệ thuật thực hành, Trung tâm nghề nghiệp và khu giáo dục đặc biệt 
Lớp học 
Trong Thứ năm: nghiên cứu xã hội, thế giới ngôn ngữ, & giáo dục đặc biệt non-Core 
Khu vực nội dung 
o thứ sáu: ngày câu lạc bộ vui vẻ (thời gian khi câu lạc bộ, điền kinh, và các hoạt động có thể  
checkin; 
Điều này là không cần thiết!) 
Vào những ngày được chỉ định, bạn có thể mong đợi có thông tin liên lạc về nội dung khóa học 
và 
Mong đợi. Các cuộc họp thu phóng, Google Hangouts, v.v. có thể được sử dụng cho hướng dẫn 
trong thời gian thực 
và kết nối. "Tắt" ngày cho bất kỳ khóa học nào, giáo viên có thể có cá nhân hoá 
liên lạc với học sinh và gia đình. Giáo viên cũng sẽ tổ chức giờ làm văn phòng hằng ngày cho học 
sinh 
Hỗ trợ. 
Điều gì về những sinh viên không tham gia vào khóa học sau khi họ nhận được một chỉ định của 
P? 
Nó được mong đợi và rất khuyến khích cho tất cả học sinh trung học duy trì tham gia với 
khóa học của họ cho đến cuối năm học. Chúng tôi muốn các giáo viên duy trì kết nối 
với sinh viên và tạo điều kiện kết nối giữa các sinh viên. Trong khi đó là kỳ vọng của chúng tôi và 
khuyến khích học sinh vẫn tham gia, không có hành động trừng phạt đối với những người 
chọn không. 



Nếu gia đình tôi cần tiếp cận với thức ăn ngoài Grab và Go, làm thế nào để tôi được giúp đỡ? 
Một danh sách các nguồn lực có sẵn trên trang web của CPS COVID-19: 
www.cpsk12.org/COVID-19. 
Con tôi xuất hiện lo lắng và/hoặc chán nản. Nếu gia đình tôi cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần, 
Tôi có được giúp đỡ? 
Một danh sách các tài nguyên tư vấn có sẵn trên trang web của CPS COVID-19. Các gia đình 
cũng có thể 
truy cập hướng dẫn tài nguyên tư vấn trực tiếp tại đây: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
Tôi có thể làm gì khác để hỗ trợ việc học của con tôi trong thời gian này? 
Có các nguồn lực trực tuyến cho các gia đình để làm giàu các hoạt động được cung cấp trên CPS 
COVID-19 
Trang web: www.cpsk12.org/COVID-19. 



Thông tin này được dịch bằng Google Translate hoặc phần mềm trực tuyến khác. 
Xin tha cho bất kỳ lỗi nào. 
 
 
High School giáo dục 
Những câu hỏi thường gặp khác 
Khi nào bạn mong đợi học sinh của chúng tôi sẽ trở lại trường học? 
Các trường công lập Columbia (CPS) là một thành viên của cơ cấu lệnh sự cố của cộng đồng. 
Khu học chánh sẽ tiếp tục tuân theo các chỉ thị và hạn chế của địa phương và tiểu bang. Chúng 
tôi sẽ 
giữ các gia đình Cập Nhật như thông tin cần thiết về chủ đề này trở nên có sẵn. 
Điều gì nếu một học sinh muốn thả một khóa học không có hình phạt? 
Kế hoạch này loại bỏ sự cần cho học sinh để thả các khóa học. Nếu một học sinh được chọn để 
rời khỏi 
một đánh dấu là NC, kết quả sẽ giống như rơi mà không có hình phạt. 
Điều gì về các khóa học ở trường trung học cho tín dụng cao trường? 
Chương trình này áp dụng cho các khóa học cấp trung học tại trường THCS. 
Kể từ các khóa học của con tôi đã không được hoàn thành, họ sẽ được ở một bất lợi trong năm 
tới 
Khóa học? 
CPS sẽ thiết kế chương trình 2020-2021 để phản ánh những thay đổi cho các khóa học mùa 
xuân 2020. Không 
học sinh nên có bất lợi do bị mất nội dung. 
Một dấu hiệu của P sẽ được xác định như thế nào? 
A "P" sẽ tương đương với 60% hoặc cao hơn trên 10 Tháng ba, 2020, IPR. 
Nếu có bằng chứng giữa ngày 10 Tháng ba báo cáo IPR và 13 Tháng ba mà học sinh lớp 
sẽ tăng lên trên hoặc giảm dưới 60%, giáo viên có thể làm cho việc xác định. Nếu một 
của học sinh đã tăng lên trên 60% sau khi đóng cửa thông qua ngày 31 tháng 3, lớp 
quyết tâm sẽ là P. 
Đối với sinh viên có lớp không phải là P trước ngày 31 tháng 3, phần còn lại của học kỳ sẽ được 
được sử dụng để giúp học sinh đạt đến một P. Điều này có thể được thực hiện thông qua hoàn 
thành công việc không 
Nếu được cho phép bởi các chính sách lấy lại của giáo viên, tham gia vào việc giảng dạy và xem 
xét, và 
Hiển thị Mastery của các khái niệm trình bày và đánh số trước ngày 10 tháng 3 IPR. Những 
có thể được xác định bởi các giáo viên và có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trực tuyến 
trắc nghiệm và kiểm tra, các bài kiểm tra và xét nghiệm bằng miệng, tác phẩm, hoặc các bằng 
chứng khác về học tập. 
Điều gì về PLATO tín dụng phục hồi các khóa học? 
Học sinh có thể truy cập PLATO từ nhà và phải hoàn thành 50% nội dung với 60% hoặc 
hơn để kiếm được tín chỉ. Giáo viên PLATO của học sinh hoặc chính thức của trường khác 
sẽ được liên lạc với họ để tạo điều kiện hoàn thành khóa học. 
Việc loại bỏ các lớp thư liên quan đến tôi. Làm thế nào để chúng ta biện minh cho học sinh và 



Điều này sẽ không đặt chúng tại một bất lợi trong cuộc cạnh tranh cho tuyển sinh đại học, vv? 
Chúng tôi hiểu sự thành đạt của lớp và cơ hội để duy trì hoặc cải thiện 
tích lũy GPA là quan trọng vì nhiều lý do, không phải là ít nhất trong số đó là những tác động đối 
với 
giáo dục cao hơn, học bổng, danh dự và giải thưởng. Sự thay đổi đột ngột về 
Hệ thống giáo dục tại các trường công lập Columbia, tiểu bang và quốc gia của chúng ta do 
Coronavirus 
Đại dịch đã tạo ra một tình huống trong đó các cơ hội công bằng để cải thiện hoặc 
sự tiến bộ của một GPA là không thể. Rõ ràng là các tổ chức ở mọi cấp trên 
Quốc gia đang đưa ra các quyết định tương tự về việc loại bỏ báo cáo lớp. Cao CPS 
học sinh sẽ ở trên sân chơi cấp độ di chuyển về phía trước. Các NCAA, Ivy League trường cao 
đẳng 
, đại học Missouri, và hàng trăm cơ sở giáo dục khác nằm trong số những 
những người đã tuyên bố họ sẽ được giám sát và điều chỉnh các yêu cầu để đáp ứng với 
19 khủng hoảng. 
Điều gì nếu con tôi được ghi danh vào một khóa học trực tuyến? 
Kế hoạch trường trung học áp dụng cho các khóa học trực tuyến và các quy tắc tương tự. Việc 
học mở rộng 
cho các khóa học trực tuyến sẽ được tiếp tục và có khả năng hoàn thành khóa học. Các trực 
tuyến 
giáo viên sẽ truyền đạt những kỳ vọng cho học sinh tương đương với ngày 10 Tháng ba 
Cutoff ngày. 
Kỳ vọng cho sự tham gia của khóa học sau khi học sinh có một P trong khóa học nào? 
Một số học sinh sẽ nhận được tín dụng cho khóa học và xác định họ sẽ không còn tham gia. 
Một số 
sẽ tiếp tục tham gia. Đó là mong đợi của chúng tôi và khuyến khích rằng học sinh vẫn tham gia 
với giáo viên và trường học của họ cho đến khi kết thúc học kỳ, nhưng không có hành động 
trừng phạt 
những người chọn không. 
Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi trở lại trường? 
Nếu chúng tôi có thể  trở lại trường học trước khi kết thúc năm học, kế hoạch chấm điểm hiện 
tại 
sẽ vẫn còn tại chỗ. Chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để phù hợp với ngày học thường 
xuyên. 
Những gì tôi có thể mong đợi từ trường học/giáo viên giao tiếp với con tôi? 
Đối với tất cả các khóa học, giáo viên sẽ có một ngày một tuần để hướng dẫn. Các khu vực nội 
dung được chỉ định hàng ngày 
được 
o thứ hai: Math, Fine Arts, & người học tiếng Anh 
o thứ ba: nghệ thuật ngôn ngữ, PE/y tế, & năng khiếu avid 
Trong Thứ tư: khoa học, nghệ thuật thực hành, Trung tâm nghề nghiệp, & khu giáo dục đặc biệt 
Lớp học 
Trong Thứ năm: nghiên cứu xã hội, thế giới ngôn ngữ, & giáo dục đặc biệt non-Core 
Khu vực nội dung 



o thứ sáu: ngày câu lạc bộ vui vẻ (thời gian khi câu lạc bộ, điền kinh, và các hoạt động có thể  
checkin; 
Điều này là không cần thiết!) 
Vào những ngày được chỉ định, bạn có thể mong đợi để có thông tin liên lạc cho học sinh và có 
thể gia đình 
về nội dung và kỳ vọng của khóa học. Các cuộc họp thu phóng, Google Hangouts, v.v. có thể là 
sử dụng cho hướng dẫn và kết nối thời gian thực. Ngày "tắt" cho bất kỳ khóa học nào, giáo viên 
có thể 
liên lạc cá nhân với học sinh và gia đình. Giáo viên cũng sẽ giữ hàng ngày 
giờ làm văn phòng để hỗ trợ sinh viên. 
Nếu sinh viên của tôi kết thúc học kỳ và có một NC trong một khóa học, sẽ có một sự phục hồi 
tín dụng 
cơ hội trong mùa hè School 2020? 
Trong khi đó là ý định của chúng tôi để cung cấp phục hồi tín dụng trong mùa hè 2020, phương 
pháp 
khóa học và lịch trình chưa được xác định. 
Nếu gia đình tôi cần tiếp cận với thức ăn ngoài Grab và Go, làm thế nào để tôi được giúp đỡ? 
Một danh sách các nguồn lực có sẵn trên trang web của CPS COVID-19: 
www.cpsk12.org/COVID-19. 
Con tôi xuất hiện lo lắng và/hoặc chán nản. Nếu gia đình tôi cần hỗ trợ sức khỏe tâm thần, 
Tôi có được giúp đỡ? 
Một danh sách các tài nguyên tư vấn có sẵn trên trang web của CPS COVID-19. Các gia đình 
cũng có thể 
truy cập hướng dẫn tài nguyên tư vấn trực tiếp tại đây: 
https://www.cpsschoolcounseling.com/covid-19.html. 
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