
Ngày: 2 tháng 6 năm 2021 

Chủ đề: Năm học 2021-2022 

 

Tại cuộc họp hội đồng trường thường kỳ vào tối hôm qua, Hội đồng Giáo dục Khu học chánh 

Fairbanks North Star Borough đã hành động theo yêu cầu về việc đeo khẩu trang và cập nhật 

thông tin về thời gian khai giảng năm học 2021-2022. 

 

Mặt nạ: Hội đồng Giáo dục đã chấp thuận việc loại bỏ yêu cầu đeo mặt nạ bằng biểu quyết 4-

3. 

 

Chuyển động được sửa đổi: “Di chuyển để loại bỏ yêu cầu của mặt nạ ngay lập tức.” 

 

Quyết định cho phép nhân viên và học sinh đeo khẩu trang nếu họ muốn làm như vậy. 

 

Thời gian tựu trường: Ủy ban Giáo dục đã nhận được lịch khai giảng của các trường tiểu 

học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Lịch trình cho biết thời gian bắt đầu học 2019-

2020 (trước COVID) và thời gian điều chỉnh cho năm học 2021-2022. Lịch trình cũng cho 

biết liệu một trường học sẽ khai giảng sớm hơn hay muộn hơn và trong bao lâu. 

 

Các gia đình có học sinh đang theo học tại một trường đã chọn nên liên hệ trực tiếp với 

trường của họ để biết lịch trình báo cuối cùng của họ. 

1. Các lựa chọn học tập: FNSBSD sẽ cung cấp ba lựa chọn cho năm học 2021-22: Học 

trực tiếp, Học trực tuyến và Trường học tại nhà TỐT NHẤT. Các tùy chọn này có sẵn 

cho tất cả học sinh, K-12. 



 

2. eLearning: Việc hướng dẫn sẽ diễn ra trực tuyến do một giáo viên của học khu phụ 

trách và học sinh sẽ học ở nhà. 

a. Cấp tiểu học (K-6) , học khu sẽ mở lại xổ số K-6 eLearning để cung cấp cho 

các gia đình quan tâm đến lựa chọn học tập này. Có thể nộp đơn đăng ký 

thông qua Cổng ứng dụng tập trung (CAP). 

b. Cấp trung học (7-12), học sinh có thể tạo một lịch trình linh hoạt phù hợp với 

mình bằng cách tham gia một khóa học eLearning hoặc tải toàn bộ khóa học 

trực tuyến. Chương trình giảng dạy ở cấp trung học là sự kết hợp của nội 

dung do giáo viên tạo ra bằng cách sử dụng các tài liệu đã được học khu 

thông qua và chương trình giảng dạy do nhà cung cấp cung cấp từ Apex 

Learning. Liên hệ với cố vấn của học sinh của bạn vào tháng 8 để biết các 

thay đổi về lịch trình. Marie Laukhuf, điều phối viên eLearning, làm việc 

suốt mùa hè với các câu hỏi theo số 452-2000, máy lẻ 11236. 

 

eLearning có thể rất phù hợp cho gia đình bạn nếu bạn đang tìm kiếm những 

thứ sau: 

• Một lịch trình học tập linh hoạt cho học sinh và gia đình của bạn với trải 

nghiệm giáo dục từ sự thoải mái của chính ngôi nhà của bạn 

• Một học khu, giáo viên được chứng nhận, người giám sát chương trình 

giảng dạy, hướng dẫn và phản hồi cho học sinh của bạn 

• Truy cập vào nội dung và tài liệu của học khu mà học sinh của bạn biết và 

yêu thích 



• Duy trì kết nối với trường học hồ sơ trong khu vực đi học tại nhà của con 

bạn để nhận các dịch vụ hoặc tham gia các hoạt động ngoại khóa 

• Trải nghiệm giáo dục kết hợp nơi học sinh của bạn có thể tham gia các lớp 

học tại trường trung học của chúng cũng như từ sự thoải mái tại nhà riêng 

của chúng 

• Sự kết hợp giữa học tập không đồng bộ và thời gian thực, cơ hội đồng bộ 

• Môi trường học tập nhất quán hơn sau quyết định của Hội đồng quản trị về 

việc không yêu cầu mặt nạ vào mùa thu năm 2021 

 

3. Trường mầm non TỐT NHẤT: Cùng nhau xây dựng thành công giáo dục 

Fairbanks (BEST) là trường học K-12 không có tường bao quanh, nơi phụ huynh chịu 

trách nhiệm chính trong việc quản lý giáo dục con cái của họ. BEST cam kết thực hiện 

một khuôn khổ trong đó ngôi nhà được cộng đồng hỗ trợ như một giải pháp thay thế 

giáo dục khả thi. BEST là sự hợp tác giữa học sinh, phụ huynh, nhân viên chuyên 

nghiệp và các thành viên cộng đồng, nơi các gia đình và nhân viên làm việc cùng nhau 

để tùy chỉnh một nền giáo dục cho con cái của họ. Tìm hiểu thêm và đăng ký ngay 

hôm nay! https://www.k12northstar.org/domain/4216 

 
Để biết thêm thông tin, liên lạc: Yumi McCulloch, Director of Public Relations, 
(907) 452-2000 Ext.11438, yumi.mcculloch@k12northstar.org 

 

 
 

 



 


