
Các Phương án Học tập Khởi đầu Thông minh Alaska 
2020 (Alaska Smart Start 2020) 

• Các học sinh và gia đình có ba phương án học tập để lựa chọn trở lại trường an toàn: 
o Học tập Trực tiếp/Kết hợp 
o Học tập trực tuyến 
o Học tập tại nhà thông qua Fairbanks BEST 

 
Các bước Tiếp theo: 

o Theo mặc định, con em của quý vị sẽ được đăng ký vào phương án Học tập Trực 
tiếp/Kết hợp. 

o Nếu quý vị muốn lựa chọn phương án Học tập trực tuyến, vui lòng liên hệ trường 
học tại khu vực quý vị tham gia. 

o Nếu quý vị muốn lựa chọn học tập tại nhà, vui lòng liên hệ Fairbanks BEST.  
o Nếu con quý vị được đăng ký vào trường học đặc quyền, vui lòng liên hệ trực tiếp 

với trường học. 
 

Các gia đình và học sinh nên lựa chọn phương án đáp ứng nhu cầu và ý muốn của 
mình. 

 
Học tập Trực tiếp / Kết 

hợp Học tập trực tuyến Học tập tại nhà Thông qua 
Fairbanks BEST 

Học sinh sẽ tiếp tục được 
đăng ký vào trường học 
hiện tại của mình 

Học sinh tiểu học học tại 
trường 5 ngày mỗi tuần.*  

Học sinh trung học học 2-3 
ngày tại trường + 2-3 ngày 
tại nhà mỗi tuần, thông qua 
phương án học tập kết hợp.* 

Giãn cách xã hội và các thủ 
tục đảm bảo an toàn đều có 
sẵn để bảo vệ học sinh và 
nhân viên. 

Học sinh sẽ tiếp tục được đăng 
ký vào trường học hiện tại của 
mình 

Học sinh nhận hướng dẫn từ xa 
từ giáo viên của FNSBSD. 

Giáo viên học tập từ xa sẽ cung 
cấp hướng dẫn trực tuyến và các 
bài tập sẽ được chấm điểm cho 
học sinh. 

Học sinh có quyền tiếp cận các 
dịch vụ hỗ trợ và các hoạt động 
ngoại khóa được tổ chức bởi 
trường học khu vực các em tham 
gia. 

Học sinh rút khỏi trường 
học, đăng ký với Fairbanks 
BEST 

Phụ huynh/người chăm sóc lên 
kế hoạch và đưa ra hướng dẫn 
và đánh giá. 

Chuyên viên của Fairbanks 
BEST sẽ cung cấp hướng dẫn 
cho phụ huynh.  

Học sinh của BEST có quyền 
tiếp cận một số dịch vụ hỗ trợ 
của học khu.  

 

https://www.k12northstar.org/Page/9938
https://www.k12northstar.org/Page/9918
https://www.k12northstar.org/Page/9940


Học tập Trực tiếp / Kết 
hợp Học tập trực tuyến Học tập tại nhà Thông qua 

Fairbanks BEST 
Việc đưa đón học sinh và 
các bữa ăn được cung cấp. 

*Nếu tỷ lệ lây nhiễm 
COVID-19 cao, việc học tập 
sẽ được thực hiện từ xa.  

Có thể nhận các bữa ăn ở nhiều 
địa điểm khác nhau. 

Học sinh có quyền tiếp cận các 
hoạt động ngoại khóa được tổ 
chức bởi trường học khu vực 
các em tham gia.  

Các bữa ăn không có sẵn. 

• Học sinh sẽ tự động được bố trí vào phương án Học tập Trực tiếp/Kết hợp. Nếu quý vị 
muốn đăng ký phương án Học tập trực tuyến, vui lòng liên hệ trường học tại khu vực quý 
vị tham gia. Sau mỗi quý, học sinh có thể chuyển đổi phương án học tập. Các gia đình 
nên liên hệ với trường học nếu họ cần thay đổi các phương án sớm hơn. Nếu tỷ lệ lây 
nhiễm COVID-19 thay đổi, con của quý vị sẽ vẫn được đăng ký vào phương án học tập 
tương tự. 

Cập nhật lần cuối vào thứ Hai lúc 4:23 chiều 
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