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Ngày 4 tháng 8  thứ tư NGÀY TỰU TRƯỜNG /Bắt đầu học kỳ 1 [Ngày 1] 

Ngày 4 tháng 8 thứ tư Ngày đầu tiên học trực tiếp ở trường (Lớp Mẫu giáo, 1, 6, & 9, & các học sinh trong chương trình giáo 
dục đặc biệt theo nhóm nhỏ) và học trực tuyến cho tất cả các học sinh khác  

Ngày 5 tháng 8 thứ năm Ngày đầu tiên học trực tiếp ở trường (Lớp 2, 3, 7, & 10) và học trực tuyến cho tất cả các học sinh khác 

Ngày 9 tháng 8 thứ hai Ngày đầu tiên học trực tiếp ở trường (lớp 4, 5, 8, 11, & 12) 

Ngày 6 tháng 9 thứ hai Lễ Lao động (Ngày nghỉ lễ của học sinh)  

Ngày 14 tháng 9 thứ ba Học trực tuyến Ngày 1 (Tất cả các học sinh học ở nhà)   

7-11 tháng 10  Kỳ nghỉ mùa thu  

20 & 21 tháng 10 thứ tư & thứ 
năm 

K–8 tan học sớm  

Ngày 20 tháng 10 thứ tư Học trực tuyến Ngày 22 (Tất cả các học sinh học ở nhà) 

Ngày 9 tháng 11 thứ ba Học trực tuyến Ngày 3 (Tất cả các học sinh học ở nhà) 

Ngày 22-26 tháng 11  Nghỉ Lễ Tạ ơn (Học sinh nghỉ lễ)  

Ngày 15-17 tháng 12 thứ tư-thứ sáu Trung học cấp ba - tan học sớm để tham gia các kỳ thi  

Ngày 17 tháng 12 thứ sáu Kết thúc học kỳ 1 [Ngày 89] 

Ngày 20 tháng 12 - 5 tháng 1  Kỳ nghỉ đông (Học sinh nghỉ lễ) 

Ngày 6 tháng 1 thứ năm Học sinh trở lại trường/Bắt đầu học kỳ 2 [Ngày 90] 

Ngày 17 tháng 1 thứ hai Ngày tưởng niệm Martin Luther King Jr. (Ngày lễ của liên bang) (Học sinh nghỉ lễ)  

Ngày 25 tháng 1 thứ ba Học trực tuyến Ngày 4 (Tất cả các học sinh học ở nhà) 

Ngày 17-21 tháng 2  Học sinh nghỉ lễ  

Ngày 2 & 3 tháng 3 thứ tư & thứ 
năm 

K–8 tan học sớm 

Ngày 2 tháng 3 thứ tư Học trực tuyến Ngày 5 (Tất cả các học sinh học ở nhà) 

Ngày 22 tháng 3 thứ ba Học trực tuyến Ngày 6 (Tất cả các học sinh học ở nhà) 

Ngày 4-8 tháng 4  Kỳ nghỉ xuân (Học sinh nghỉ lễ) 

Ngày 23-25 tháng 5 thứ hai- thứ 
sáu 

Trung học cấp ba - tan học sớm để tham gia các kỳ thi 

Ngày 25 tháng 5 thứ tư NGÀY BÃI TRƯỜNG/Kết thúc học kỳ 2 [Ngày 180]  

THÔNG TIN QUAN TRỌNG  
Tất cả các học sinh bắt đầu học vào ngày 4 tháng 8 và việc tới trường học trực tiếp sẽ bắt đầu theo giai đoạn.  Các học sinh lớp Mẫu giáo, 1, 6 

và 9, và các học sinh có nhu cầu đặc biệt được học theo nhóm nhỏ sẽ bắt đầu tới trường học trực tiếp vào ngày 4 tháng 8, còn tất cả các học 

sinh khác học trực tuyến ở nhà.  Vào ngày 5 tháng 8, các học sinh lớp 2, 3, 7 và 10 sẽ bắt đầu tới trường học trực tiếp, còn các học sinh còn lại 

sẽ học trực tuyến ở nhà.  Vào ngày 9 tháng 8, các học sinh lớp 4, 5, 8, 11 và 12 sẽ bắt đầu tới trường học trực tiếp. (Những học sinh quyết định 

không tới trường học trực tiếp sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 4 tháng 8). 

Vào sáu ngày Học trực tuyến đã định (Digital Learning Day, DLD) —sắp xếp cho hoạt động phát triển nghiệp vụ của nhân viên/giáo viên lập kế 

hoạch trong cả năm—tất cả các học sinh sẽ học ở nhà, làm bài vở theo khả năng riêng của từng em. Các trường tiểu học và trung học cấp hai 

có hai ngày tan học sớm trong một năm vì có các buổi họp phụ huynh-giáo viên.  Trường sẽ tan học sớm 2½ giờ đồng hồ. Lưu ý:  Thời khóa 

biểu này không bao gồm các ngày học bù quy định do thời tiết xấu.  GCPS sẽ học bù cho các ngày thời tiết xấu bằng cách sử dụng Các ngày 

học trực tuyến (DLD) và/hoặc kéo dài ngày học hoặc năm học. 

Nếu thời tiết xấu khiến trường phải hủy buổi học hoặc tan học sớm, sẽ có thông báo công khai trên GCPS TV; trên trang mạng của khu học 

chánh (www.gcpsk12.org); trên Twitter, Facebook, và Instagram; qua SchoolMessenger; và qua các đài phát thanh và truyền hình khu vực đô thị 

Atlanta.  Các ngày DLD và các trường hợp hủy bỏ buổi học cả ngày không dự đoán trước thường sẽ được thông báo trước 6 giờ sáng. 

TÌM HIỂU THÊM  
• Sử dụng ứng dụng GCPS TV Apple, Android, Amazon Fire, và 

các thiết bị Roku  để xem nội dung truyền trực tiếp và theo yêu 
cầu ; truyền phát trực tuyến tại gcpstv.org, hoặc xem trên các đài 
truyền hình cáp Charter (Ch. 180) hoặc Comcast (Ch. 23). 

• Ghi danh trên mạng trực tuyến để nhận eNews (bản tin hàng 
tháng gửi qua email của GCPS). 

• Tham dự các buổi họp của Hội đồng Quản trị giáo dục, 
thường diễn ra vào thứ Năm của tuần thứ ba hàng tháng, xem 
các buổi họp "truyền trực tiếp" trên mạng trực tuyến hoặc trên 
GCPS TV, hoặc xem các bản ghi (có sẵn vào ngày hôm sau). 

• Tìm đọc các câu chuyện về trường của chúng tôi trong tạp chí 
trực tuyến Communiqué của chúng tôi.   

• Nghe chương trình “Teaching Gwinnett” podcast. 

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN TRÊN MẠNG TRỰC TUYẾN  
Thường xuyên cập nhật tin tức về khu học chánh và các sự 
kiện hiện tại trên mạng trực tuyến. Tìm các biểutượng này ở 
cuối trang nhà tại www.gcpsk12.org 
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