
 

 
Tin tức cập nhật #2 của cộng đồng Kenny 

 
Ngày 3 tháng 4 năm 2020 

Kính gửi các gia đình Kenny, 
 
Tôi hy vọng quý vị và những người thân yêu của quý vị khỏe mạnh. Tôi biết thật khó để tiếp tục tiến về phía 
trước với sức nặng của sự không chắc chắn và lo lắng, và trách nhiệm cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta, tất 
cả nằm trên vai của chúng ta. Bản cập nhật cộng đồng này bao gồm thông tin cho sinh viên và gia đình hy vọng 
sẽ giảm bớt căng thẳng của quý vị, làm rõ những kỳ vọng và đưa ra những lời khuyên hữu ích. 
 
Chúng ta chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình này cùng nhau, và nó sẽ không hoàn hảo. Không ai trong chúng tôi sẽ 
đạt được tất cả các mục tiêu của chúng tôi hoặc đáp ứng mong đợi cá nhân của chúng tôi cùng một lúc. Phụ 
huynh và học sinh sẽ không có thói quen ở nhà hoàn hảo và giáo viên sẽ không có lớp học ảo hoàn hảo. Nhưng, 
mỗi tuần, chúng tôi sẽ thích nghi và cải thiện. Chúng tôi sẽ hướng đến sự cân bằng, linh hoạt và ân sủng - cho 
bản thân và cho nhau. Mạnh mẽ lên. Hãy tham gia. Giữ an toàn. 
 
Như mọi khi, chúng ta sẽ kiên trì. 
 
Trân trọng, 
Hiệu trưởng Bryan 
 

 
 
Xin nhắc lại, tất cả các bài tập có thể được truy cập thông qua: 
 

1. Chúng tôi đề nghị : Trang web học tập tại nhà của chúng tôi  địa chỉ liên kết đầy đủ bên dưới 
2. Các liên kết trên trang web của chúng tôi( www.tjkenny.org) 
3. clever.com 

 

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  
 
Trang web học tập tại nhà của chúng tôi bao gồm các tài nguyên cho học sinh và phụ huynh và  thường xuyên 
được cập nhật . Kiểm tra trang web hàng ngày để biết thêm tài nguyên, tin tức và bài viết thú vị! 

Sẽ không có lớp học hoặc bài tập nào vào Thứ Sáu Tuần Thánh hoặc trong Giờ 
Nghỉ Tháng Tư. 
  

Trang Web Học Tại Nhà Của Trường Kenny: (also found at: www.tjkenny.org): 
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home
http://www.tjkenny.org/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=756448b632ffe2947db2d7fc8b28a4193b12951aeafe545e744a358553fb8bb4&district_id=53605a28a7ec80250e000a96
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home


Học Tại Nhà: Kỳ Vọng Cho Học Sinh 
 

Chúng tôi đã liên kết mô hình học tập tại nhà của chúng tôi với các khuyến nghị học tập ảo của Bộ Giáo dục 
Trung học & Tiểu học. Những kỳ vọng này có thể thay đổi trong trường hợp đóng cửa BPS mở rộng. 

 
Thời gian học hàng ngày: 3 tiếng, bao gồm: biết đọc biết viết, toán và bất kỳ lớp học chuyên môn nào. 

● Học sinh nên tham gia vào việc học có ý nghĩa  không quá 3 tiếng mỗi ngày . Tổng số ba tiếng này bao 
gồm tất cả các bài tập từ tất cả các giáo viên, bao gồm thời gian đọc độc lập, hoạt động thể chất, nghệ 
thuật, âm nhạc, khoa học, toán học, và bất kỳ chương trình hoặc bài tập trực tuyến nào. Học sinh không 
được dự kiến sẽ ở trước màn hình máy tính trong toàn bộ thời gian này hoặc dành hơn 3 tiếng cho các 
bài tập mỗi ngày. Phần lớn các bài tập được tập trung vào việc củng cố và đào sâu các kỹ năng đã được 
dạy, và trong một số trường hợp, giáo viên có thể giới thiệu tài liệu mới. 

 
Các lớp học chuyên gia: Lựa chọn của sinh viên! 

● Các lớp học chuyên gia có ý nghĩa mang lại niềm vui và sự phong phú cho sinh viên trong thời gian này. 
Chuyên gia sẽ đăng một dự án 1 tuần hoặc một loạt các nhiệm vụ mỗi thứ Hai. Học sinh có thể chọn các 
hoạt động từ bất kỳ lớp học chuyên gia nào mỗi tuần (nghệ thuật, âm nhạc, khoa học, vật lý), và không 
được mong đợi hoặc bắt buộc phải hoàn thành mọi nhiệm vụ chuyên gia. Chúng tôi khuyến khích sinh 
viên thử các hoạt động từ mọi chuyên gia, nhưng họ có thể muốn tập trung hoàn toàn vào một chuyên 
gia dựa trên sở thích và đam mê của họ, và điều đó tốt thôi! 

 
MỘT NGÀY 3 tiếng ồn HỌC NHÌN NHƯ THẾ NÀO CHO SINH VIÊN? 

 

 
 

 
Các Lớp Học Trực Tiếp: 
Rất nhiều giáo viên chủ nhiệm và giáo viên chuyên môn đang tổ chức các buổi trực tuyến Zoom Zoom cho học 
sinh tham gia. Một số hướng tới việc cung cấp hỗ trợ cảm xúc xã hội, trong khi các giáo viên khác tập trung vào 
việc cung cấp hỗ trợ học tập hoặc các bài đọc và thảo luận cho cả lớp. Lịch biểu của tất cả các lớp Zoom được 
cập nhật trên  Trang Web Học Tại Nhà.  

Trang Web Học Tại Nhà Của Trường Kenny: (also found at: www.tjkenny.org): 
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home
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Làm bài tập về nhà bị bỏ lỡ / Bài tập quá khứ: 
Truy cập vào công nghệ không có sẵn cùng một lúc cho mọi sinh viên. Một số sinh viên và gia đình vẫn đang 
chờ giao hàng trên Chromebook hoặc truy cập internet và những người khác đang trong quá trình điều hướng 
cách quản lý việc học ở nhà. Vì lý do này, chúng tôi đang yêu cầu sinh viên và gia đình đừng lo lắng về việc bù 
đắp công việc trong quá khứ tại thời điểm này. Bắt đầu nơi học sinh đang ở, và cố gắng hết sức. 

Thông Tin Cho Phụ Huynh 
 
Khi xem xét các kỳ vọng học tập tại nhà cho học sinh, hãy biết rằng chúng tôi hiểu rằng kế hoạch của 

chúng tôi có thể không hiệu quả với tất cả các gia đình. Hoàn cảnh cá nhân khác nhau làm cho một kế hoạch 
học tập duy nhất không thể cho mọi người làm theo. Nếu đây là trường hợp của quý vị, hãy liên hệ với giáo 
viên dạy con của quý vị để tạo ra một kế hoạch có thể phù hợp với quý vị và con quý vị, biết rằng việc giữ cho 
học sinh tham gia vào giáo dục trong bối cảnh khủng hoảng là rất quan trọng, với những tác động lâu dài đối 
với trẻ em. 

 
 

Ba điều quan trọng nhấ t phụ huynh có thể làm trong thời gian này là gì? 
 

1. Điều quan trọng và có tác động nhất  phụ huynh  có thể làm trong thời gian 
này là đọc - và với - con của họ trong ít nhất 30 phút mỗi ngày. Nếu việc đọc 
không phải là một phần của thói quen thông thường của quý vị - hoặc nếu quý 
vị muốn biến nó thành một trải nghiệm tích cực hơn - có các tài nguyên trên 
trang tiếp theo để giúp quý vị tận dụng tối đa thời gian đọc to. 

 
 

2. Tạo một thói quen phù hợp và lên lịch nhiều nhất có thể ở nhà.  Bao gồm 
thời gian cho học tập, công việc, bữa ăn, chơi ngoài trời, hoạt động thể chất và 
nghỉ ngơi. Dưới đây là một số video ngắn có thể giúp quý vị: 
● https://www.youtube.com/watch?v=v9wcTrETo1M 
● https://www.youtube.com/watch?v=K11xFGA23HQ 

 
 
3. Hãy cho mình và con quý vị một chút ân sủng.  Chúng tôi đã không hỏi, 

mong đợi hoặc có thời gian để chuẩn bị cho việc này. Tất cả chúng ta - học 
sinh, phụ huynh, giáo viên - đang điều hướng trong thời gian này trong khi 
đau buồn vì sự mất tương tác của con người, lớp học và bạn học, buổi sáng 
của chúng tôi để uống cà phê, tự do đơn giản là cắt tóc hoặc ăn tại nhà hàng . 
Chúng tôi lo lắng về tác động về thể chất, tinh thần và tài chính sẽ có trong 
cuộc sống của chúng ta. Học sinh, phụ huynh và nhân viên, tất cả chúng ta 
đều bỏ lỡ cảm giác bình thường, ý thức kiểm soát của chúng ta. 

 
Hãy cho mình nghỉ ngơi. Đừng mong đợi kế hoạch học tập tại nhà của  quý vị 
là hoàn hảo . Nó bình thường cho trẻ em hành động, từ chối làm việc, hoặc thất 
vọng trong thời gian khủng hoảng hoặc thay đổi. TCó thể có những ngày khi 
thực hiện công việc là không thể, hoặc khi các quy tắc thời gian trên màn hình 
bị phá vỡ cho sự tỉnh táo của riêng bạn. Nó rất ổn. Hãy thử lại vào ngày mai. 

Trang Web Học Tại Nhà Của Trường Kenny: (also found at: www.tjkenny.org): 
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  
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Đọc Tại Nhà: Hướng Dẫn Ngắn Cho Người Giám Hộ 
 
Hãy nhớ rằng, đọc cùng một cuốn sách nhiều lần là một điều tốt! Các bài đọc lặp đi lặp lại rất có giá trị đối với 
trẻ em khi chúng cải thiện sự hiểu biết về một cuốn sách, phát triển các kỹ năng lưu loát và tạo ra các kết nối 
mới mỗi khi chúng đọc. 
 
Câu hỏi để hỏi trong khi đọc: 

1. Kể những gì con đang tưởng tượng trong đầu khi con đọc phần này. 
2. Điều này nhắc nhở con điều gì? 
3. Có bất cứ điều gì con đang tự hỏi về ngay bây giờ? 
4. Đợi đã, những gì diễn ra ở đây? Nói bằng lời của con. 
5. Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao? 
6. Con nghĩ nhân vật sẽ làm gì về điều này? (Để xử lý tình huống này?) 
7. Nó sẽ giúp bạn hiểu nếu con chậm lại? Con có cần đọc lại phần đó không? 
8. Tại sao con nghĩ rằng nhân vật đã làm ____? Làm sao con biết? 
9. Điều gì đã xảy ra ở đây mà tác giả đã không nói với chúng ta? Những hình ảnh cho chúng ta thấy là gì? 
10. Cảm giác nhân vật là gì? Làm sao con biết? 
11. Con sẽ làm gì nếu bạn là nhân vật? 
12. Có bất cứ điều gì như thế này từng xảy ra với con? Con sẽ cảm thấy thế nào nếu điều đó xảy ra với bạn? 
13. Con có biết ai đó tương tự như nhân vật này? [Hoặc] Nhân vật này nhắc nhở con về ai? 
14. Làm thế nào là thiết lập này tương tự hoặc khác với nhà hoặc cộng đồng của con? 
15. Từ này có nghĩa là gì? Con nghĩ nó có nghĩa là gì? Tại sao? 

 
Câu hỏi để hỏi sau khi đọc: 

1. Con có thích câu chuyện này không? Tại sao? 
2. Có phải câu chuyện này giống như một cuốn sách khác mà con đã đọc? Nó giống như thế nào? 
3. Phần yêu thích của con trong câu chuyện này là gì? 
4. Nếu câu chuyện này có phần tiếp theo (hoặc một chương khác), con nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? 
5. Con có nghĩ rằng có một bài học trong câu chuyện này không? Chúng ta có thể học được gì từ nó? 
6. Những câu hỏi nào con muốn hỏi tác giả ngay bây giờ? 
7. Kể câu chuyện này một lần nữa bằng lời nói của con. 
8. Điều gì sẽ là điều quan trọng nhất để chúng ta nhớ từ những gì chúng ta đọc ngày hôm nay? 
9. Chúng ta có nên đọc cuốn sách này một lần nữa? (bây giờ? một ngày khác?) 
10. Câu chuyện này có thực tế không? Tại sao hay tại sao không? 

 
Nếu quý vị hết sách hoặc con bạn không quan tâm đến những gì bạn có, hãy yêu cầu chúng đăng nhập 
clever.com nơi sinh viên có thể truy cập trực tuyến vào hàng ngàn cuốn sách. Liên lạc với giáo viên dạy con 
của quý vị  để được giúp đỡ!  

Trang Web Học Tại Nhà Của Trường Kenny: (also found at: www.tjkenny.org): 
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  
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Tài Nguyên Cho Gia đình 
I.     Nếu tôi cần hỗ trợ về thất nghiệp, tiếp cận bữa ăn, công nghệ, giáo dục đặc biệt, sức khỏe tâm thần, 

internet, hoặc nhiều thứ khác sẽ xuất hiện trong thời gian này thì sao? 
● Gọi 311, liên hệ với nhân viên Kenny hoặc đến trang web học tập tại nhà của chúng tôi ở cuối trang này. 
Trang web bao gồm các tài nguyên cho sinh viên và gia đình và thường xuyên được cập nhật. Kiểm tra các tài 
nguyên và tin tức mới được thêm vào hàng ngày! 
 

II.  Nếu tôi không thể đọc cho con tôi nghe thì sao? 
● Xem những  video này với con quý vị là những diễn viên nổi tiếng mang đến những câu chuyện sống 
động với âm nhạc và minh họa được tạo ra một cách sáng tạo. Sau khi đọc, hãy giúp con quý vị thực hiện các 
kết nối cá nhân với các nhân vật, tin nhắn, thử thách hoặc minh họa trong câu chuyện. Câu chuyện về Epic và 
Audible cũng có sẵn trên trang web của chúng tôi và bao gồm một tùy chọn cho văn bản được đọc to. 
 

III.  Nếu tôi không có sách ở nhà thì sao? 
● Nếu quý vị hết sách hoặc con quý vị không quan tâm đến những gì quý vị có, hãy yêu cầu chúng đăng 
nhập vào trang web học tập tại nhà của chúng tôi hoặc  clever.com nơi họ có quyền truy cập trực tuyến vào hàng 
ngàn cuốn sách về Epic, Tumblebooks hoặc Audible. Liên lạc với giáo viên dạy con của bạn nếu quý vị cần hỗ 
trợ. 
 

IV.  Nếu tôi không muốn con tôi đứng trước màn hình cả ngày thì sao? 
● Thật tuyệt vời, chúng tôi KHÔNG khuyên quý vị nên xem thời gian trên màn hình ngoài thời gian được 
nêu trong lịch trình hàng ngày bao gồm các trang tiếp theo. Học sinh sẽ nhận được nhiều bài tập không yêu cầu 
máy tính 
● Hãy nhớ rằng, thời gian máy tính kéo dài có liên quan đến sự gia tăng mức độ gây hấn, hiếu động và khó 
khăn chú ý.  
 

V.  Tôi có thể nhận hỗ trợ cho nội dung toán ở đâu? 
● Học sinh lớp K-5 sử dụng EngageNY (còn được gọi là Eureka Math), đây là một chương trình giảng dạy 
trực tuyến miễn phí. Điều này nghĩa là quý vị có thể truy cập vào kế hoạch bài học, hướng dẫn giáo viên, bảng 
tính và nhiều hơn nữa ở nhà.   Hữu ích nhất,  mỗi đơn vị (được gọi là mô-đun trực tuyến) có một video youtube 
giải thích cho trẻ em (hoặc người lớn) cách hiểu các khái niệm và câu hỏi trong đơn vị . Vì vậy, các bài tập lớp 
và bài tập về nhà thực tế được giải thích chi tiết. Chỉ cần truy cập youtube và nhập: Mô-đun #, Lớp #, 
EngageNY.  Video, như video này, đã sẵn sàng để xem!  
 

VI.  Làm gì về hoạt động thể chất và hỗ trợ chuyên gia (nghệ thuật, âm nhạc)? 
● Tất cả các lớp học chuyên môn (âm nhạc, nghệ thuật, P-E, khoa học) sẽ có các trang web lớp học với 
các hoạt động tại nhà mà sinh viên có thể làm tại nhà! 
● Ngoài ra, Playworks sẽ làm nổi bật một loạt các trò chơi Playworks trên các kênh truyền thông xã hội 
của họ có thể chơi ở nhà với một số ít trẻ em. Theo dõi tại: #PlayworksAtHome và #PlayAtHome.  Tìm hiểu 
cách chơi Crack the Code ngay bây giờ! 
 

VII.  Nếu con tôi bối rối với một kỹ năng hoặc bài tập (trong bất kỳ lĩnh vực nội dung nào) và cần thêm trợ 
giúp? 
● Khan Academy là một trang web miễn phí với các video để giúp học sinh học các khái niệm qua nhiều 
môn học và cấp lớp. Học sinh có thể xem một bài học trước khi hoàn thành một bài báo hoặc bảng tính trực 
tuyến từ giáo viên của họ. 
 

Trang Web Học Tại Nhà Của Trường Kenny: (also found at: www.tjkenny.org): 
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home  

https://www.storylineonline.net/
https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=756448b632ffe2947db2d7fc8b28a4193b12951aeafe545e744a358553fb8bb4&district_id=53605a28a7ec80250e000a96
https://www.youtube.com/watch?v=F4SuRQDhEUo
http://email.playworks.org/E1W0U0LWL4o050WI2Y04W0o
http://email.playworks.org/E1W0U0LWL4o050WI2Y04W0o
https://www.khanacademy.org/
https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/kenny-school-home-learning/home

