Học Khu Mukilteo
Phụ Lục Sổ Tay Quyền và Nghĩa Vụ Học Sinh
Sổ Tay Quyền và Nghĩa Vụ Học Sinh đã được phát triển để đề cập cấu trúc trong trường và luôn được cập nhật
hàng năm nhằm hướng dẫn một số hạng mục quan trọng những năm qua. Trong cuốn sổ tay này, các em sẽ tìm
thấy những thông tin dựa trên cấu trúc cơ sở vật chất trong trường, điều này đồng thời có nghĩa rằng một số mục
có thể mâu thuẫn với hoạt động của trường trong năm 2020-2021 trong thời gian học tập từ xa. Văn bản này, tựa
đề Phụ Lục Sổ Tay Quyền và Nghĩa Vụ Học Sinh 2020-2021, có mục đích nêu rõ một vài yếu tố chủ chốt có
liên quan đến việc học tập từ xa từ cuốn sổ tay gốc. Do đặc tính chuyển đổi phức tạp của đại dịch lần này, việc
giữ liên lạc giữa nhà trường và gia đình cũng như đảm bảo thông tin liên hệ của phía gia đình luôn chính xác là
điều tối quan trọng. Hãy kiểm tra lại thông tin liên hệ của bản thân và thông báo ngay cho phía nhà trường nếu
có bất cứ sự thay đổi nào.
Tình trạng hướng dẫn
Học Khu Mukilteo đã phê chuẩn việc học tập từ xa bắt đầu từ đầu năm học 2020-2021. Mọi trường học thuộc
Mukilteo sẽ bắt đầu năm học dưới hình thức học tập từ xa trong lúc ban giám hiệu ước tính những tiêu chuẩn
cần thiết để mở cửa trường trở lại. Phía gia đình sẽ được thông báo khi đã đủ an toàn để học sinh và giáo viên có
thể trở lại trường để học tập và giảng dạy.
Điểm danh
Luật lệ bắt buộc đòi hỏi học sinh phải có mặt tại trường và sự yêu cầu này đã được cập nhật do đại dịch. Bản sửa
đổi cho năm học 2020-2021 đòi hỏi mọi học sinh phải tham gia mô hình giảng dạy mới được thiết kế bởi nhà
trường và giáo viên. Điều này có nghĩa rằng, dưới hình thức học tập từ xa, học sinh phải có mặt trong mọi hoạt
động học tập đều đặn như trong thời gian ở trường. Những điều dưới đây, dựa trên quy định mới, có thể tính
(nhưng không giới hạn) như học sinh có tham gia:
• Đăng nhập vào hệ thống quản lý học tập hằng ngày.
• Tương tác hằng ngày với giáo viên để xác nhận sự có mặt của mình (bao gồm tin nhắn, email, gọi điện
hoặc gọi video); hoặc
• Bằng chứng có làm bài tập hoặc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự có mặt của học sinh được đánh giá
qua việc tham gia các hoạt động tập thể hoặc cá nhân.
Phía nhà trường yêu cầu các gia đình thông báo những khó khăn về việc điểm danh, bao gồm cả việc vắng
mặt vì bệnh tật, theo cách tương tự đã làm trước đây. Chúng tôi cũng khuyến khích các em học sinh đăng
nhập vào Schoology hằng ngày.

Tóm tắt lại, tham dự mọi hoạt động học tập của trường là điều tối quan trọng trong năm học 2020-2021. Chúng

tôi yêu cầu phía gia đình ngay lập tức liên lạc với giáo viên, hiệu trưởng hoặc nhân viên của nhà trường nếu con
quý vị đang gặp phải vấn đề trong việc học tập để chúng ta có thể tìm ra giải pháp cho bất cứ khó khăn nào. Nhà
trường sẽ cung cấp nhiều phương pháp trợ giúp để đảm bảo cho việc học tập của học sinh được thuận lợi hết
mức có thể. Nếu một học sinh nghỉ học nhiều lần, gia đình có thể được liên lạc nhằm mục đích can thiệp và hỗ
trợ thêm, bao gồm cả quá trình BECCA.

Hành vi/Kỉ luật

Học sinh cần phải cư xử như những kỳ vọng đã được liệt kê trong Sổ Tay Quyền và Nghĩa Vụ Học Sinh dù lớp
học được diễn ra theo bất kì hình thức nào. Mặc dù một vài hành vi và hậu quả có thể không xảy ra hoặc không
được áp dụng trong một môi trường học tập từ xa, chúng tôi cam kết khuyến khích sự phát triển hành vi của các
em học sinh. Do đó, nhà trường sẽ tiếp tục tuân theo tất cả các quy trình kỉ luật bao gồm điều tra các vấn đề được
báo cáo và phản hồi bằng các biện pháp thích hợp để giải quyết các mối lo ngại về hành vi.

Học Khu Mukilteo sẽ tiếp tục cung cấp một môi trường học tập an toàn và hỗ trợ, không bị phân biệt đối xử, chế
nhạo, quấy rối và bắt nạt, bao gồm cả bắt nạt trên mạng. Bắt nạt trên mạng là việc sử dụng công nghệ để cố tình
quấy rối, đe dọa hoặc uy hiếp người khác. Nó có thể có nhiều hình thức, bao gồm quấy rối điện tử, tẩy chay, loại
trừ, gửi thư rác và lừa gạt thông qua phòng trò chuyện hoặc hoạt động trực tuyến (bao gồm, nhưng không giới
hạn ở các nền tảng khu học chánh như Schoology và zoom, hoặc các nền tảng truyền thông xã hội khác như
Facebook, Twitter, Instagram, v.v.)
Nếu môi trường giáo dục của học sinh bị gián đoạn do hành vi quấy rối cố ý của học sinh khác thông qua giao
tiếp điện tử, các trường học phải điều tra và phản hồi thích hợp để chấm dứt hành vi quấy rối đó. Các hành vi vi
phạm khác có thể phát sinh trong quá trình học tập từ xa có thể bao gồm hành vi gây rối trong lớp học trong khi
giảng dạy từ xa “trực tiếp”, giả mạo tham dự, đạo văn và/hoặc tham gia vào các hình thức không trung thực
trong học tập như gian lận trong kỳ thi, nhờ vả học sinh khác trả lời, tra cứu câu trả lời trên một thiết bị khác
hoặc gửi tác phẩm của người khác như của chính mình. Nếu một học sinh bị đình chỉ và/hoặc bị trục xuất khỏi
chương trình học tập từ xa của họ, họ sẽ vẫn có cơ hội nhận được các dịch vụ giáo dục theo yêu cầu của luật
pháp. Theo Bộ luật sửa đổi của Washington (RCW 9.73.030), điều quan trọng là phụ huynh và học sinh phải
hiểu rằng việc sử dụng thiết bị điện tử để ghi lại tất cả hoặc các phần của lớp học mà không có sự chấp thuận của
giáo viên là bất hợp pháp.

Những kỳ vọng về hành vi trong đại dịch COVID
•
•
•
•
•
•

Tham gia đầy đủ vào các hoạt động.
Không chia sẻ thông tin đăng nhập vào các lớp online.
Chỉ tham gia các lớp online được chỉ định. Video sẽ được bật trong quá trình hướng dẫn.
Tương tác ảo phải sử dụng ngôn ngữ, hành động và hình ảnh tích cực và phù hợp với trường học.
Trung thực trong học tập phải được đề cao.
Mọi kỳ vọng về hành vi thường trực sẽ được thực thi đối với bất kỳ dạng vi phạm ảo nào.

