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Ngày đầu tiên và ngày cuối
cùng của trường học
3 tháng 8 Trực tiếp bắt đầu
cho gr. K, 1, 6 và 9, &các
nhóm nhỏ; học kỹ thuật số
cho các lớp còn lại
4 tháng 8 Bắt đầu trực tiếp
cho các lớp còn lại
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Ngày lễ cho học sinh

LỊCH HỌC
SINH

Những ngày tan học sớm
(Lớp Mẫu giáo-8)

1

Những ngày học trực tuyến đã
định (tất cả các học sinh học ở
nhà)

⎯

Các kỳ thi của học sinh trung
học cấp ba (Lớp 9-12)
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THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Tất cả các học sinh bắt đầu đi học vào 3 tháng Tám, với một khởi đầu so
le cho việc học trực tiếp. Học sinh lớp K, 1, 6 và 9, và học sinh dành phần lớn
thời gian trong ngày trong môi trường nhóm nhỏ sẽ bắt đầu học trực tiếp vào 3
tháng 8, với tất cả các sinh viên khác tham gia học tập kỹ thuật số tại nhà. Vào
ngày 4 tháng 8, việc học trực tiếp sẽ bắt đầu cho tất cả các lớp khác.
Vào bốn Ngày Học Tập Kỹ Thuật Số (DLD) đã được lên kế hoạch — được
lên lịch trong suốt cả năm để lập kế hoạch giáo viên / phát triển nhân viên
— tất cả học sinh sẽ học ở nhà, hoàn thành bài tập theo tốc độ của riêng
mình. Học sinh nên lên kế hoạch trước để đảm bảo rằng họ có các thiết bị
do khu học cấp tại nhà cho các DLD theo kế hoạch.
Những ngày phát hành sớm được tổ chức hai lần một năm tại các trường
tiểu học và trung học cơ sở để cho phép các cuộc họp phụ huynh-giáo viên.
Trường học được cho nghỉ sớm 2 tiếng rưỡi.
Lưu ý: Lịch này không bao gồm các ngày trang điểm thời tiết khắc nghiệt
được chỉ định. GCPS sẽ tạo ra bất kỳ ngày thời tiết khắc nghiệt nào bằng cách
sử dụng Ngày học tập kỹ thuật số (DLD) và / hoặc kéo dài ngày học hoặc năm
học.
Nếu thời tiết xấu khiến trường học bị hủy bỏ hoặc nghỉ học sớm, các thông
báo công khai sẽ được đưa ra trên GCPS TV; trên trang web của hệ thống
trường học (www.gcpsk12.org); on Twitter, Facebook và Instagram; through
SchoolMessenger; và thông qua các đài phát thanh và truyền hình metroAtlanta. DLD đột xuất và hủy cả ngày thường được thông báo trước 6 giờ
sáng.

TÌM HIỂU THÊM...
•

Sử dụng ứng dụng GCPS TV trên các thiết bị Apple,
Android, Amazon Fire và Roku để xem nội dung trực tiếp
và theo yêu cầu; phát trực tuyến tại gcpstv.org hoặc xem trên
các nhà cung cấp cáp Charter (Ch. 180) hoặc Comcast (Ch.
23).

•

Xem các bản tin email hàng tuần chia sẻ tin tức học khu, lễ kỷ
niệm của học sinh và nhân viên, chương trình truyền hình
GCPS, các phân đoạn "Cà phê với Calvin", v.v.!

•

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng Nhà trường, thường
là Thứ Năm tuần thứ 3 mỗi tháng, xem các cuộc họp "trực
tiếp" trực tuyến hoặc trên GCPS TV, hoặc xem các bản ghi
âm (có sẵn vào ngày hôm sau).

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRỰC TUYẾN
Cập nhật tin tức hệ thống trường học và các sự kiện hiện tại trực
tuyến. Tìm kiếm những biểu tượng này ở dưới cùng của trang tại
www.gcpsk12.org.
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