2016 – 2017 JPPSS PLC LATE TAKE-IN DAYS
Frequently Asked Questions – Những Câu hỏi đặt ra
Q: Late take-in days có nghĩa là gì?
A: Những ngày Late take-in days trong lịch trình của Hệ thống Trường Công Lập Quận Jefferson có nghĩa là khi trường học bắt
đầu trễ hơn 2’:30” so với lịch trình bình thường. Thí dụ: Nếu trường học của con em quý vị bắt đầu học bình thường là 8’:10”;
thì trường học phải bắt đầu 10’:40” trong ngày Late take-in day.
Q: Late take-in days của niên khóa 2016-2017 khi nào?
A: JPPSS sẽ áp dụng Late take-in days cho những ngày sau đây: ngày 24 tháng 8, ngày 28 tháng 9, ngày 26 tháng 10, ngày 25
tháng 1. Những ngày này đã được đưa vào thảo luận trong lịch trình 2016-2017 cho tất cả JPPSS Skateholders mà chúng tôi đã
tiến hành trong tháng 1 năm 2016 và Lịch trình niên khóa JPPSS niên khóa 2016-2017 đã đồng ý chấp thuận bởi Hội đồng giáo
dục Ty Học Chánh Quận Jefferson và đã phát hành trong tháng 4 năm 2016.
Q: Những ngày này sẽ được áp dụng trước khi School Care cho trường tiểu học hay như thế nào?
A: Một số trường sẽ áp dụng vào buổi sáng cho chương trình Late take-in days. Phụ hunh phải đóng lệ phí khi ghi danh. Vui lòng
liên lạc với nhà trường để biết thêm chi tiết.
Q: Tại sao JPPSS triển khai Late take-in days trong niên khóa 2016-2017?
A: Late take-in days là một phần được thực hiện trong sự triển khai về Chuyên môn học tập của chúng ta (PLCs). Khi nhà trường
bắt đầu 2’:30” cho bốn ngày này, lịch trình của giáo viên sẽ có thời gian hơn lịch trình bình thường trong việc triển khai công tác
với đồng nghiệp, phân tích các giáo án dữ kiện về học sinh và chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp đạt nhu cầu của từng học sinh.
Q: Giao Lưu Chuyên Môn Học Tập là gì?
A: Giao Lưu Chuyên Môn Học Tập là một quá trình giảng dạy liên tục cho học sinh trong đó kết hợp việc giáo dục và học tập đạt
kết quả tốt hơn. Giao Lưu Chuyên Môn cho thấy công việc giáo dục và học tập luôn liên tục là chìa khóa để cải thiện học tập cho
học sinh. Giáo viên của các nhóm tương tự hoặc các cấp lớp sẽ gặp nhau trong những nhóm nhỏ chia sẻ kiến thức, công việc
của học sinh, các vấn đề liên quan đến học sinh, và tìm giải pháp giải quyết. Mỗi nhóm giáo viên phát triển một đề án cùng phối
hợp lại để gắp kết sự chú ý của học sinh hơn trong học tập.
Q: Có phải Late Take-in days phổ biến trên thực tế đã trễ?
A: Đúng, JPPSS đã tham gia rất nhiều các hệ thống trường học có hiệu suất cao trong Tiểu bang cũng như trong nước của chúng
ta trong việc thực hiện các ngày Late Take-in days. Trong thực tế, có một số hệ thống trường học tổ chức việc này hàng tháng
hoặc hàng tuần.
Q: Con em của tôi được hưởng quyền lợi gì?
A: Nhiều nghiên cứu cho thấy chất lượng giảng dạy là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất khi nói đến việc học tập của học sinh. Late
Lake-in days là một khoản đầu tư giáo dục mà tất cả các giáo viên chúng tôi thường xuyên kết hợp với việc học trong các
phương pháp kỹ xảo của phòng kỹ thuật.
Q: Giáo viên có được hổ trợ trong việc thi hành Late Take-In days của PLCs?
A: Kể từ khi nói chuyện với giáo viên của chúng tôi và những Chuyên viên Giao lưu Giáo dục khác, chúng tôi đã nhận thấy thời
gian cho những bài học cá nhân ôn lại cần phải điều chỉnh. Vào mùa hè, nhóm giáo viên và những nhân viên của mỗi trường của
JPPSS đã có ba ngày họp học tập với PLC. Những sự kiện trong nước này đã giúp đặt nền móng cho các phần PLC được áp dụng
trong năm học này.
Q: Phương tiện di chuyện và dịch vụ ẫm thực cho sau giờ học và cho những ngày sinh hoạt của Late Take-In days sẽ có hay
không?
A: Có, phương tiện di chuyển và dịch vụ ẫm thực sẽ được cung cấp cho sau giờ học, và những ngày hoạt động của Take Late-In
days.

