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Các Kỳ Vọng dành cho  
Viện Học Tập Từ Xa Northmont 

 

 
 
Dưới đây là những kỳ vọng dành cho Viện Học Tập Từ Xa Northmont. Những điều này dựa trên phản hồi từ các gia đình, học sinh, 
giáo viên và quản trị viên. Khi năm học triển khai, những điều này có thể thay đổi dựa trên thông tin mới, phản hồi và các yếu tố 
chưa biết khác có thể xảy ra. 
 
**Học sinh cần các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như chương trình IEP, 504, Học Viên Anh Ngữ, và/hoặc Năng Khiếu, sẽ được cung 
cấp các dịch vụ này. Tuy nhiên, mô hình cung cấp dịch vụ sẽ được điều chỉnh dựa trên môi trường học tập từ xa. Các đội ngũ của 
chương trình IEP sẽ họp bàn để thảo luận về các điều chỉnh cần thiết. 
 

 
 
 

Các Kỳ Vọng dành cho Viện Học Tập Từ Xa từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 
 
Cung Cấp Giảng Dạy cho các Học Sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ chuẩn bị và cung cấp sẵn hướng dẫn trực tuyến cho học sinh trên nền tảng trực tuyến (sẽ được 
xác định khi gần đến năm học) 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ xây dựng “Các Danh Sách Phát” trong nền tảng trực tuyến.  
● Trải nghiệm học tập từ xa sẽ được cung cấp thông qua các danh sách phát. Danh sách phát là một chuỗi các nguồn tài liệu 

và/hoặc các hoạt động để học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian được chỉ định. 
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Các Kỳ Vọng đối với Thời Gian Học Tập Hàng Ngày dành cho Học Sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 
Học sinh được dự kiến sẽ tham gia vào nội dung giảng dạy trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày. Dưới đây quý vị sẽ thấy 
được lượng thời gian học sinh nên dành để hoàn thành bài tập do giáo viên cung cấp trong danh sách phát Học Tập Từ Xa: 

● Các Môn Luyện Anh Ngữ: khoảng 90 phút mỗi ngày 
● Toán: khoảng 90 phút mỗi ngày 
● Môn Khoa Học và Xã Hội: khoảng 60 phút mỗi tuần 
● Môn Học Đặc Biệt: khoảng 30 phút mỗi môn học đặc biệt mỗi tuần 

 
Giờ Hành Chính Trực Tuyến dành cho Giáo Viên từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 

● Mỗi giáo viên Học Tập Từ Xa sẽ dành riêng giờ hành chính để liên lạc với hiệu trưởng, học sinh, phụ huynh và/hoặc người 
giám hộ.   

● Trong giờ hành chính, giáo viên sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của học sinh/phụ huynh/người giám hộ và cung 
cấp hỗ trợ cho từng học sinh thông qua Google Meet hoặc một video hội nghị hoặc ứng dụng chia sẻ màn hình khác. Như mọi 
khi, phụ huynh và học sinh cũng có thể liên hệ với giáo viên qua email nếu họ không thể gặp giáo viên trong giờ làm việc. 

 
Các Kỳ Vọng đối với việc Giảng Dạy cho Học Sinh từ Mẫu Giáo đến Lớp 3 

Giáo viên sẽ cung cấp: Học sinh sẽ: Gia đình sẽ: 

● Giải thích về bài tập hàng 
ngày 

● Hướng dẫn cách truy cập tài 
liệu và bài học giảng dạy  

● Phản hồi kịp thời và cụ thể về 
bài tập của học sinh, nếu có 

● Học sinh sẽ họp trực tuyến với 
giáo viên tối thiểu 3 lần mỗi 
tuần  

● Liên lạc hàng tuần với phụ 
huynh/người giám hộ 

● Video phù hợp với tiêu chuẩn 
học tập 

● Xem video hướng dẫn trực tiếp phù 
hợp với tiêu chuẩn mà giáo viên chia 
sẻ. Những video này sẽ cung cấp cho 
học sinh nội dung mới, quá trình, quy 
trình và/hoặc kỳ vọng trong việc học 
tập 

● Tham gia vào Thông Tin nội dung- 
đoạn văn, bài viết, v.v. 

● Trả lời phản hồi từ giáo viên của các 
em 

● Có trách nhiệm nộp bài tập hàng tuần 
● Liên lạc với giáo viên của các em 

thường xuyên, đặc biệt khi các em 
đang gặp khó khăn 

● Tham dự các cuộc họp trực tuyến 
được lên lịch thường xuyên với (các) 
Giáo Viên Học Tập Từ Xa của các em 

● Tuân theo quy tắc ứng xử 

● Tham dự một cuộc họp/đào tạo 
trực tuyến vào đầu năm để tìm 
hiểu về Học Viện Học Tập Từ Xa 
Northmont 

● Tạo một lịch trình cho phép con 
quý vị dành thời gian hoàn thành 
các bài tập, tham dự Google 
Meets và được nghỉ ngơi 

● Sẵn sàng cam kết với vai trò của 
người hướng dẫn học tập để hỗ 
trợ học tập ở mức cao 

● Cung cấp một không gian vật lý ít 
gây mất tập trung để học sinh học 
tập và đảm bảo có sẵn các tài liệu 
cần thiết 

● Theo dõi khả năng hiểu của học 
sinh và phản hồi của giáo viên 

● Liên lạc hàng tuần với giáo viên 
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Các Kỳ Vọng đối với Viện Học Tập Từ Xa từ Lớp 4 đến Lớp 6 
 
Cung Cấp Giảng Dạy cho các Học Sinh từ Lớp 4 đến Lớp 6 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ chuẩn bị và cung cấp sẵn hướng dẫn trực tuyến cho học sinh trên nền tảng trực tuyến (sẽ được 
xác định khi gần đến năm học) 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ xây dựng “Các Danh Sách Phát” trong nền tảng trực tuyến.  
● Trải nghiệm học tập từ xa sẽ được cung cấp thông qua các danh sách phát. Danh sách phát là một chuỗi các nguồn tài liệu 

và/hoặc các hoạt động để học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian được chỉ định. 
 
Các Kỳ Vọng về Thời Gian Học Tập Hàng Ngày của Viện dành cho Học Sinh từ Lớp 4 đến Lớp 6 
Học sinh được dự kiến sẽ tham gia vào nội dung giảng dạy trong một khoảng thời gian cụ thể mỗi ngày. Dưới đây quý vị sẽ thấy 
được lượng thời gian học sinh nên dành để hoàn thành bài tập do giáo viên cung cấp trong danh sách phát Học Tập Từ Xa: 

● Các Môn Luyện Anh Ngữ: khoảng 90 phút mỗi ngày 
● Toán: khoảng 90 phút mỗi ngày 
● Các Môn Khoa Học và Xã Hội: khoảng 30 phút mỗi ngày 
● Môn Học Đặc Biệt: khoảng 30 phút mỗi môn học đặc biệt mỗi tuần 

 
Giờ Hành Chính Trực Tuyến dành cho Giáo Viên từ Lớp 4 đến Lớp 6 

● Mỗi giáo viên Học Tập Từ Xa sẽ dành riêng giờ hành chính để liên lạc với hiệu trưởng, học sinh, phụ huynh và/hoặc người 
giám hộ.   

● Trong giờ hành chính, giáo viên sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của học sinh/phụ huynh/người giám hộ và cung 
cấp hỗ trợ cho từng học sinh thông qua Google Meet hoặc một video hội nghị hoặc ứng dụng chia sẻ màn hình khác. Như 
mọi khi, phụ huynh và học sinh cũng có thể liên hệ với giáo viên qua email nếu họ không thể gặp giáo viên trong giờ làm 
việc. 
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Các Kỳ Vọng về việc Giảng Dạy cho Học Sinh từ Lớp 4 đến Lớp 6 
 

Giáo viên sẽ cung cấp: Học sinh sẽ: Gia đình sẽ: 

● Giải thích về bài tập hàng ngày 
● Hướng dẫn cách truy cập tài liệu 

và bài học giảng dạy  
● Phản hồi kịp thời và cụ thể về bài 

tập của học sinh, nếu có 
● Các cuộc họp trực tuyến hàng 

tuần với học sinh ở mức tối thiểu 
● Liên lạc hàng tuần với phụ 

huynh/người giám hộ 
● Video phù hợp với tiêu chuẩn học 

tập 

● Xem video hướng dẫn trực tiếp 
phù hợp với tiêu chuẩn mà giáo 
viên chia sẻ. Những video này sẽ 
cung cấp cho học sinh nội dung 
mới, quá trình, quy trình và/hoặc 
kỳ vọng trong việc học tập 

● Tham gia vào Thông Tin nội dung- 
đoạn văn, bài viết, v.v. 

● Trả lời phản hồi từ giáo viên của 
các em khi thích hợp 

● Liên lạc với giáo viên của các em 
thường xuyên, đặc biệt khi các em 
đang gặp khó khăn 

● Tham dự các cuộc họp trực tuyến 
được lên lịch thường xuyên với 
(các) Giáo Viên Học Tập Từ Xa 
của các em 

● Hoàn thành bài tập đúng hạn 
● Tuân theo quy tắc ứng xử 

● Tham dự một cuộc họp/đào tạo 
trực tuyến vào đầu năm để tìm 
hiểu về Học Viện Học Tập Từ Xa 
Northmont 

● Tạo một lịch trình cho phép con 
quý vị dành thời gian hoàn thành 
các bài tập, tham dự Google 
Meets và được nghỉ ngơi 

● Hỗ trợ học tập vừa phải đồng thời 
khuyến khích sự tự lập 

● Cung cấp một không gian ít gây 
mất tập trung để học sinh học tập 

● Theo dõi khả năng hiểu và điểm 
của học sinh 

● Liên lạc với giáo viên của con em 
học sinh quý vị khi cần thiết đồng 
thời khuyến khích và hỗ trợ việc 
liên lạc với học sinh/giáo viên 
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Các Kỳ Vọng đối với Viện Học Tập Từ Xa dành cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở 
 
Cung Cấp Giảng Dạy cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ chuẩn bị và cung cấp sẵn hướng dẫn trực tuyến cho học sinh trên nền tảng trực tuyến (sẽ được 
xác định khi gần đến năm học) 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ xây dựng “Các Danh Sách Phát” trong nền tảng trực tuyến.  
● Trải nghiệm học tập từ xa sẽ được cung cấp thông qua các danh sách phát. Danh sách phát là một chuỗi các nguồn tài liệu 

và/hoặc các hoạt động để học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian được chỉ định. 
 
Các Kỳ Vọng về Thời Gian Học Tập Hàng Ngày của Viện dành cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở 

● Học sinh được kỳ vọng sẽ tham gia 45 phút hoạt động giảng dạy hàng ngày cho mỗi tiết học.  
● Giáo viên sẽ cung cấp các cơ hội học tập thời gian thực (Google Meets) và các cơ hội học tập độc lập. Học sinh được dự 

kiến sẽ tham dự Google Meets theo thời gian lên lịch. Những lịch trình này sẽ do (các) giáo viên cung cấp. Sẽ áp dụng các 
chính sách và thủ tục đối với việc tham dự các cuộc họp theo lịch trình và hoàn thành bài tập giống như khi học sinh ở trên 
lớp học trực tiếp.  

 
 
Giờ Hành Chính Trực Tuyến dành cho Giáo Viên Trung Học Cơ Sở 

● Mỗi giáo viên Học Tập Từ Xa sẽ dành riêng giờ hành chính để liên lạc với hiệu trưởng, học sinh, phụ huynh và/hoặc người 
giám hộ.   

● Trong giờ hành chính, giáo viên sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của học sinh/phụ huynh/người giám hộ và cung 
cấp hỗ trợ cho từng học sinh thông qua Google Meet hoặc một video hội nghị hoặc ứng dụng chia sẻ màn hình khác. Như 
mọi khi, phụ huynh và học sinh cũng có thể liên hệ với giáo viên qua email nếu họ không thể gặp giáo viên trong giờ làm 
việc. 
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Các Kỳ Vọng đối với Giảng Dạy cho Học Sinh Trung Học Cơ Sở 
 

Giáo viên sẽ cung cấp: Học sinh sẽ: Gia đình sẽ: 

● Giải thích về bài tập hàng ngày 
● Hướng dẫn cách truy cập tài liệu 

và bài học giảng dạy  
● Phản hồi kịp thời và cụ thể về bài 

tập của học sinh, nếu có 
● Các cuộc họp trực tuyến hàng 

tuần với học sinh ở mức tối thiểu 
● Liên lạc hàng tuần với phụ 

huynh/người giám hộ 
● Video phù hợp với tiêu chuẩn học 

tập 

● Xem video hướng dẫn trực tiếp 
phù hợp với tiêu chuẩn mà giáo 
viên chia sẻ. Những video này sẽ 
cung cấp cho học sinh nội dung 
mới, quá trình, quy trình và/hoặc 
kỳ vọng trong việc học tập 

● Tham gia vào Thông Tin nội dung- 
đoạn văn, bài viết, v.v. 

● Trả lời phản hồi từ giáo viên của 
các em khi thích hợp 

● Liên lạc với giáo viên của các em 
thường xuyên, đặc biệt khi các em 
đang gặp khó khăn 

● Tham dự các cuộc họp trực tuyến 
được lên lịch thường xuyên với 
(các) Giáo Viên Học Tập Từ Xa 
của các em 

● Hoàn thành bài tập đúng hạn 
● Tuân theo quy tắc ứng xử 

● Tham dự một cuộc họp/đào tạo 
trực tuyến vào đầu năm để tìm 
hiểu về Học Viện Học Tập Từ Xa 
Northmont 

● Tạo một lịch trình cho phép con 
quý vị dành thời gian hoàn thành 
các bài tập, tham dự Google 
Meets và được nghỉ ngơi 

● Hỗ trợ học tập vừa phải đồng thời 
khuyến khích sự tự lập 

● Cung cấp một không gian ít gây 
mất tập trung để học sinh học tập 

● Theo dõi khả năng hiểu và điểm 
của học sinh 

● Liên lạc với giáo viên của con em 
học sinh quý vị khi cần thiết đồng 
thời khuyến khích và hỗ trợ việc 
liên lạc với học sinh/giáo viên 
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Các Kỳ Vọng đối với Viện Học Tập Từ Xa dành cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông 
 
Cung Cấp Giảng Dạy cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ chuẩn bị và cung cấp sẵn hướng dẫn trực tuyến cho học sinh trên nền tảng trực tuyến (sẽ được 
xác định khi gần đến năm học) 

● Giáo Viên Học Tập Từ Xa sẽ xây dựng “Các Danh Sách Phát” trong nền tảng trực tuyến.  
● Trải nghiệm học tập từ xa sẽ được cung cấp thông qua các danh sách phát. Danh sách phát là một chuỗi các nguồn tài liệu 

và/hoặc các hoạt động để học sinh hoàn thành trong một khoảng thời gian được chỉ định. 
 
Các Kỳ Vọng về Thời Gian Học Tập Hàng Ngày của Viện dành cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông 

● Học sinh được kỳ vọng sẽ tham gia 50 phút hoạt động giảng dạy hàng ngày cho mỗi tiết học. Có thể có những kỳ vọng bổ 
sung dành cho các học sinh tham gia các khóa học cấp độ Nâng Cao, Chương Trình Xếp Lớp Nâng Cao (AP) hoặc Chứng 
Chỉ Chuyên Môn (CCP). 

● Giáo viên sẽ cung cấp các cơ hội học tập thời gian thực (Google Meets) và các cơ hội học tập độc lập. Học sinh được dự 
kiến sẽ tham dự Google Meets theo thời gian lên lịch. Những lịch trình này sẽ do (các) giáo viên cung cấp. Sẽ áp dụng các 
chính sách và thủ tục đối với việc tham dự các cuộc họp theo lịch trình và hoàn thành bài tập giống như khi học sinh ở trên 
lớp học trực tiếp.  

 
Giờ Hành Chính Trực Tuyến dành cho Giáo Viên Trung Học Phổ Thông 

● Mỗi giáo viên Học Tập Từ Xa sẽ dành riêng giờ hành chính để liên lạc với hiệu trưởng, học sinh, phụ huynh và/hoặc người 
giám hộ.   

● Trong giờ hành chính, giáo viên sẽ dành thời gian để trả lời những thắc mắc của học sinh/phụ huynh/người giám hộ và cung 
cấp hỗ trợ cho từng học sinh thông qua Google Meet hoặc một video hội nghị hoặc ứng dụng chia sẻ màn hình khác. Như 
mọi khi, phụ huynh và học sinh cũng có thể liên hệ với giáo viên qua email nếu họ không thể gặp giáo viên trong giờ làm 
việc. 

 
  



Cập nhật ngày 10 tháng 7 năm 2020 

Các Kỳ Vọng về việc Giảng Dạy cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông 
 

Giáo viên sẽ cung cấp: Học sinh sẽ: Gia đình sẽ: 

● Giải thích về bài tập hàng ngày 
● Hướng dẫn cách truy cập tài liệu 

và bài học giảng dạy  
● Phản hồi kịp thời và cụ thể về bài 

tập của học sinh, nếu có 
● Các cuộc họp trực tuyến hàng 

tuần với học sinh ở mức tối thiểu 
● Liên lạc hàng tuần với phụ 

huynh/người giám hộ 
● Video phù hợp với tiêu chuẩn học 

tập 

● Xem video hướng dẫn trực tiếp 
phù hợp với tiêu chuẩn mà giáo 
viên chia sẻ. Những video này sẽ 
cung cấp cho học sinh nội dung 
mới, quá trình, quy trình và/hoặc 
kỳ vọng trong việc học tập 

● Tham gia vào Thông Tin nội dung- 
đoạn văn, bài viết, v.v. 

● Trả lời phản hồi từ giáo viên của 
các em khi thích hợp 

● Liên lạc với giáo viên của các em 
thường xuyên, đặc biệt khi các em 
đang gặp khó khăn 

● Tham dự các cuộc họp trực tuyến 
được lên lịch thường xuyên với 
(các) Giáo Viên Học Tập Từ Xa 
của các em 

● Hoàn thành bài tập đúng hạn 
● Tuân theo quy tắc ứng xử 

● Tham dự một cuộc họp/đào tạo 
trực tuyến vào đầu năm để tìm 
hiểu về Học Viện Học Tập Từ Xa 
Northmont 

● Tạo một lịch trình cho phép con 
quý vị dành thời gian hoàn thành 
các bài tập, tham dự Google 
Meets và được nghỉ ngơi 

● Hỗ trợ học tập từ mức thấp đến 
vừa phải đồng thời khuyến khích 
sự tự lập 

● Cung cấp một không gian ít gây 
mất tập trung để học sinh học tập 

● Theo dõi khả năng hiểu và điểm 
của học sinh 

● Liên lạc với giáo viên của con em 
học sinh quý vị khi cần thiết đồng 
thời khuyến khích và hỗ trợ việc 
liên lạc với học sinh/giáo viên 
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