
Câu hỏi thường gặp về chương trình giảng dạy ảo (VIP) 
* Đây là một tài liệu chất lỏng dựa trên thông tin hiện tại. Các thông tin dưới đây có thể 
thay đổi nếu hướng dẫn mới được ban hành bởi các quan chức giáo dục, chính phủ và / hoặc y 
tế. Điều này 
thông tin cũng có thể được tìm thấy trên trang web của Trường DeSoto. 
Chung 
Làm cách nào để tìm thông tin về Chương trình giảng dạy ảo (VIP)? 
Bất cứ ai cũng có thể truy cập trang web tại đây để biết thông tin về VIP VIP 
http://www.desotocountyschools.org/distatteryearning 
Tài liệu FAQ này, liên tục được cập nhật, được đặt tại trang web này 
https://www.desotocountyschools.org/DLFAQS 
Phụ huynh và / hoặc người giám hộ được khuyến khích thường xuyên kiểm tra tài liệu FAQ dưới 
dạng câu hỏi và 
câu trả lời sẽ được thêm vào. 
Phụ huynh và / hoặc người giám hộ phải hoàn tất quy trình đăng ký của Trường DeSoto County 
(DCS) và 
ứng dụng VIP Intent. Học sinh và phụ huynh sẽ không được liên lạc về hướng dẫn ảo 
chương trình nếu Đăng ký DCS không hoàn thành. 
Ngày học / thời gian hoạt động tiêu biểu của học sinh 
Ngày học chương trình giảng dạy ảo điển hình sẽ như thế nào? Con tôi sẽ lên lịch 
tương tự như thể họ đang ở trong tòa nhà? 
Học sinh phải tham gia 240 phút giảng dạy / hoạt động hàng ngày, theo yêu cầu của Mississippi 
Sở Giáo dục. 
Hướng dẫn / liên lạc trực tiếp với nhân viên của Quận DeSoto sẽ chỉ xảy ra trong trường học 
truyền thống 
giờ vào ngày học. 
Ngày học mẫu từ xa (VIP) cho học sinh tiểu học (Mẫu giáo - Lớp 5) 
A. Thời gian - Tương đương với 240 phút hướng dẫn sẽ được cung cấp. Điều này có thể bao 
gồm 
ghi lại hoặc giảng dạy trực tiếp từ giáo viên lớp học, video hướng dẫn, nhiệm vụ, 
bài tập, và / hoặc các hoạt động. Phương thức giảng dạy sẽ thay đổi theo trường, cấp lớp 
và / hoặc khóa học. 
B. Thủ tục và kỳ vọng học tập - Thủ tục học tập và kỳ vọng sẽ 
phản chiếu lớp học truyền thống càng nhiều càng tốt. 
C. Tiếng Anh / Ngữ văn - Nền tảng Schoology sẽ chứa các bài học bao gồm mới 
hướng dẫn và xem xét các tiêu chuẩn và mục tiêu học tập, thực hành độc lập (ngoại tuyến), 
và một số nhóm nhỏ ảo và / hoặc một hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của 
sinh viên. 
D. Toán - Nền tảng Schoology sẽ chứa các bài học bao gồm hướng dẫn và đánh giá mới 
về các tiêu chuẩn và mục tiêu học tập, thực hành độc lập (ngoại tuyến) và một số ảo nhỏ 
nhóm và / hoặc một hướng dẫn để đáp ứng nhu cầu của học sinh. 
E. Khoa học và Khoa học xã hội - Nền tảng Schoology sẽ chứa các bài học liên kết 
thông qua các trang web khác nhau và / hoặc văn bản trực tuyến. Các chủ đề khoa học và xã hội 
sẽ là 



kết hợp trong tiếng Anh / ngôn ngữ nghệ thuật càng nhiều càng tốt. 
F. Đánh giá - Một đánh giá sẽ được nhập vào Schoology để sử dụng để xác định 
nhu cầu của sinh viên vào đầu năm. Ngoài ra, kiểm tra hình thức và 
đánh giá tổng kết được sử dụng trong mô hình trường học truyền thống sẽ được điều chỉnh để 
cho phép 
Truy cập trực tuyến. Học sinh cũng có thể được yêu cầu làm bài kiểm tra của quận và tiểu bang 
định kỳ trong suốt cả năm. Xem phần đánh giá về Câu hỏi thường gặp này để biết thêm chi tiết. 
G. Đăng ký của giáo viên - Tất cả học sinh sẽ được cung cấp thông tin phản hồi và hướng dẫn 
thông qua 
Học đường. Phụ huynh và / hoặc học sinh có thể tiếp cận với giáo viên bằng các câu hỏi và 
yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào. Giáo viên sẽ trả lời các yêu cầu vào cuối của tiếp theo 
ngày học. 
Ngày học mẫu từ xa (VIP) cho học sinh cấp hai (lớp 6 đến lớp 12): 
A. Thời gian - Tương đương với 240 phút hướng dẫn sẽ được cung cấp. Điều này có thể bao 
gồm 
ghi lại hoặc giảng dạy trực tiếp từ giáo viên lớp học, video hướng dẫn, nhiệm vụ, 
bài tập, và / hoặc các hoạt động. Phương thức giảng dạy sẽ thay đổi theo trường, cấp lớp 
và / hoặc khóa học. 
B. Thủ tục và kỳ vọng học tập - Các thủ tục và kỳ vọng học tập sẽ 
phản chiếu lớp học truyền thống càng nhiều càng tốt. 
C. Tất cả các khóa học cấp hai - Nền tảng Schoology sẽ chứa các bài học hướng dẫn 
bao gồm đánh giá các mục tiêu học tập và tài liệu trước đây, hướng dẫn trực tiếp và 
thực hành độc lập (ngoại tuyến). Hướng dẫn trực tiếp có thể bao gồm ghi âm trước 
video hướng dẫn, PowerPoint tường thuật, thực hành có hướng dẫn hoặc đọc độc lập 
nội dung hoặc sách giáo khoa. 
D. Đánh giá - Học sinh sẽ được cung cấp nhiều cơ hội để giới thiệu 
học thông qua các đánh giá chính thức và không chính thức trong Schoology. Học sinh cũng có 
thể 
bắt buộc phải thực hiện đánh giá cấp huyện và tiểu bang trong suốt cả năm. Xem 
phần đánh giá về Câu hỏi thường gặp này để biết thêm chi tiết. 
H. Đăng ký giáo viên - Tất cả học sinh sẽ được cung cấp thông tin phản hồi và hướng dẫn thông 
qua 
Học đường. Phụ huynh và / hoặc học sinh có thể tiếp cận với giáo viên bằng các câu hỏi và 
yêu cầu giúp đỡ bất cứ lúc nào. Giáo viên sẽ trả lời các yêu cầu vào cuối của tiếp theo 
ngày học. 
E. Truyền thông phụ huynh - Phụ huynh sẽ được thông báo về sự tiến bộ của học sinh thông 
qua 
Schoology và sẽ có thể truy cập các lớp học sinh thông qua cổng thông tin phụ huynh trong 
Trường điện. 
Tại sao yêu cầu 240 phút được đưa vào 


