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TRƯỚC K HI CHÚNG TA GHI DANH.. .

Tại sao học sinh theo học Trường Đào Tạo Philadelphia Giảng Dạy Trực Tuyến (PVA)? 
Học sinh có thể theo học trường PVA với nhiều lý do khác nhau. Học sinh theo đuổi những ý thích khác (ví dụ như thể thao, khiêu 
vũ, âm nhạc) nên thường xuyên phải đi xa hoặc có thể cần một thời khóa biểu linh hoạt không theo thông lệ. Một số học sinh theo 
học vì về vấn đề sức khỏe hoặc xã hội trong khi những học sinh khác có thể muốn học cấp tốc.

Ai có thể theo học Trường PVA? 
Học sinh nào đã hoàn tất chương trình học lớp 5 vào đầu năm học, hiện đang học từ lớp 6-12, và / hoặc những người bước sang 
tuổi 21 trong năm học đều có thể tham dự Trường PVA.

Phải đóng học phí bao nhiêu để được học Trường PVA? 
Trường PVA không thu nhận học phí nếu như học sinh cư ngụ trong phạm vi của Sở Giáo Dục Philadelphia. Như bất kỳ trường 
công lập khác, học sinh phải mua đồ dùng học tập của mình cho các dự án và các bài tập.

Làm sao tôi ghi danh học cho con tôi? 
Để ghi danh học sinh vào Trường PVA, xin vào trang web www.philasd.org/language/vietnamese/pva hoặc gọi số:215-400-
8486.

Tôi có cần sự phê chuẩn của Sở Giáo Dục để ghi danh học cho con tôi không?
Cần, Trường PVA là một chương trình của Sở Giáo Dục Philadelphia và sở phải phê chuẩn việc ghi danh của con quý vị. 

Trường PVA dạy quanh năm phải không? 
Không, chúng tôi theo lịch học truyền thống. Tuy nhiên, trường trực tuyến không có ngày nghỉ học vì bảo tuyết, học sinh không 
phải học bù nên ngày bãi trường không thay đổi so với kế hoạch được ấn định từ đầu năm học. Ngày khai giảng của trường là ngày 
3 Tháng 9 Năm 2013.

Khi nào thì tôi có thể ghi danh cho con tôi vào Trường PVA?
Quý vị có thể ghi danh ngay hôm nay cho các lớp học khai giảng vào tháng 9 năm 2013! Thời gian ghi danh tương ứng với ngày 
bắt đầu, mà thường là vào đầu năm (tháng tám-tháng chín) và giữa năm (tháng giêng) của năm học. Tuy nhiên, học sinh có thể ghi 
danh vào bất kỳ lúc nào của năm học. 

Con tôi cần gì để có thể thành công tại Trường PVA? 
Yếu tố quan trọng nhất cho sự thành công của học sinh là động cơ học tập. Nếu một học sinh muốn thành công trong trường học, 
với sự giúp đỡ của nhân viên của chúng tôi, thì các em sẽ thành công. Học sinh cũng cần những kỹ năng khác, chẳng hạn như kỹ 
năng tổ chức, truyền thông, đọc viết và kỹ năng điện toán - một học sinh năng động đều có thể học được tất cả những kỹ năng đó. 
Việc phụ huynh tham gia và hỗ trợ cũng rất quan trọng cho sự thành công của học sinh.

Tôi có thể đi đến đâu để biết thêm chi tiết/giúp đỡ? 
Trường PVA thiết lập một trung tâm học tập trong toàn thành phố để gia đình và học sinh có thể nhận được thông tin về trường 
PVA, được trợ giúp về việc ghi danh nhập học, hoặc được hướng dẫn về các khóa học trực tuyến trong năm học. Các trung tâm 
học tập có vị trợ giáo và nhân viên giáo dục đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của quý vị. Trung tâm đầu tiên được đặt tại Trung Tâm 
Giáo Dục Philadelphia, số 440 N. Broad Street. Các địa điểm khác sẽ được công bố sau. 

K HÓA HỌC VÀ TÍN CHỈ 

Trường PVA sử dụng chương trình giảng dạy gì?
Hầu hết các chương trình giảng dạy PVA được triển khai bởi các giáo sư có văn bằng sư phạm Pennsylvania và dựa trên các tiêu 
chuẩn của tiểu bang Pennsylvania. Để giúp cho học sinh được lựa chọn các khóa học đa dạng, Trường PVA cũng có thể sử dụng các 
nhà cung cấp giáo trình khác, những người đã được điều tra về chất lượng. Điều này cho phép giáo sư có thể cá nhân hóa chương 
trình giảng dạy theo khả năng và phong cách học tập khác nhau của từng học sinh. Lớp học có những trình độ khả năng khác nhau 
bao gồm trình độ cơ bản, dự bị đại học, và danh dự. Các khóa học AP được mở thông qua những nhà cung cấp được tuyển chọn.

Chắc Là Quý Vị Có 

Thắc Mắc 
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Tại Trường PVA học sinh được xếp lớp như thế nào? 
Học sinh được xếp lớp học dựa trên kết quả học tập trước đây và kết quả kỳ thi xếp lớp của Trường PVA. Việc 
xếp lớp chính xác là điều cần thiết để học sinh được thành công khi theo chương trình học trực tuyến. Kỳ thi 
xếp lớp PVA đảm bảo cho học sinh đăng ký các khóa học trực tuyến phù hợp với trình độ của mình. Chúng 
tôi có các kỳ thi về môn ngữ văn, toán, khoa học, và lịch sử cũng như kỳ thi trắc nghiệm về kỹ năng văn phạm 

và toán học. Trước khi ghi danh, học sinh được yêu cầu chỉ thi trắc nghiệm về kỹ năng văn phạm và toán mà 
thôi. Học sinh phải thi trắc nghiệm về một môn học cụ thể nào đó nếu trình độ môn tập đọc và/hoặc toán của 
em không đúng với trình độ cấp lớp của mình hoặc nếu như trong học bạ của em cho thấy còn thiếu một môn 
học nào đó. Học sinh được giám sát để đảm bảo là các em đang học một lớp phù hợp với trình độ của mình. 

Làm thế nào học sinh chuẩn bị cho sự thành công? 
Tất cả học sinh được yêu cầu phải tham dự và hoàn tất một lớp học định hướng vào tuần cuối cùng của tháng 
Tám. Lớp này hướng dẫn học sinh cách sử dụng máy tính, làm việc trong các lớp học, tham gia các buổi học 
trực tiếp, liên hệ với thầy cô giáo, và giao tiếp trực tuyến một cách hiệu quả. Điều này đảm bảo tất cả học 
sinh có những công cụ và kiến thức cần thiết để thành công. Năm nay,  lớp học định hướng được mở từ ngày 
19 - 21 tháng 8 năm 2013.

Chứng chỉ của con tôi sẽ được chuyển đến Trường PVA hay không? 
Có, các chứng chỉ của con quý vị có được tại bất kỳ trường công lập, tư thục hay trường đạo, kể cả chương 
trình giáo dục tại gia sẽ được chuyển đến Trường PVA miễn là chúng thuộc vào hướng dẫn của Bộ Giáo Dục 
Tiểu Bang Pennsylvania

Thời khóa biểu các lớp học cho học sinh trung học tại Trường PVA như thế nào? 
Thời khóa biểu của học sinh được sắp xếp dựa vào quy định tốt nghiệp trung 
học của Sở Giáo Dục. Thông thường chương trình trung học mỗi năm có 6 tín 
chỉ. Giáo sư hướng dẫn xem xét học bạ trước đây của học sinh để xác định 
các khóa học mà em cần phải có để tốt nghiệp. Các khóa học được xếp cho 
phù hợp theo tiến triển của khóa học tiêu chuẩn, trừ khi cần thiết phải thay đổi 
thời khóa biểu khác. Khi học sinh đăng ký học tại Trường PVA vào bất kỳ lúc 
nào không phải là đầu  năm học, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để khóa học 
được phù hợp với các lớp đã học ở trước đây ở trường cũ và các em sẽ tiếp 
tục những gì đang học dỡ dang. Nếu một học sinh đã thi rớt một khóa học tại 
trường trước đây của mình, em cần phải học lại từ đầu khóa học đó không 
cần biết là em bắt đầu học tại Trường PVA vào lúc nào. 
 
Thời khóa biểu các lớp học cho học sinh trung học cơ sở tại Trường PVA 

như thế nào? 
Thời khóa biểu của học sinh được sắp xếp dựa vào những khóa học ở niên học trước và trình độ cấp lớp hiện 
nay. Trường hợp ngoại lệ là học sinh được sắp xếp học lớp toán phù hợp với trình độ thực sự của em không 
cần biết là trình độ cấp lớp hiện nay. Tất cả các môn học chính của chương trình trung học cơ sở kéo dài cả 
năm, trong khi môn sức khỏe, thể dục, nghệ thuật và âm nhạc chỉ kéo dài có một học kỳ. Nếu thích hợp, học 
sinh trung học cơ sở có thể được phép học một khóa học ngoại ngữ.

Quy định tốt nghiệp như thế nào? 
Quy định tốt nghiệp của Trường PVA cũng giống như quy định của Sở Giáo Dục. 

1 2 3 4
Lớp ở trình độ 
Cơ Bản  là nền 
tảng nội dung ban 
đầu của khóa học 
giúp cho việc đọc 
và hiểu các khái 
niệm được dễ 
dàng hơn. 

Lớp ở trình độ 
Dự Bị Đại Học 
là các khóa học 
truyền thống 
được thiết kế 
theo trình độ cấp 
lớp.

Lớp ở trình độ 
Danh Dự mở ra 
những hoạt động 
phong phú và một 
sự khác biệt danh 
dự trong học bạ 
của học sinh.

Lớp ở trình độ 
Cao Cấp (AP) 
tạo cơ hội cho học 
sinh lấy những 
tín chỉ vào cuối 
khóa học nếu các 
em đạt kết quả tốt 
trong kỳ thi Cao 
Cấp về môn học 
này. 

FAQ
Con tôi có phải theo tất 
cả các lớp học ở cùng 
trình độ hay không?  
Không, con quý vị có 
thể được trắc nghiệm lớp 
học này ở trình độ Cơ 
Bản nhưng với lớp học 
khác lại ở trình độ Danh 
Dự. Điều này được chấp 
nhận ở Trường PVA và 
chúng tôi sẽ xếp lớp cho 
thích hợp với nhu cầu của 
em tùy thuộc vào trình độ 
thấp hay cao.
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GIÁO SƯ VÀ NHÂN VIÊN 

Ai dạy các lớp PVA? 
Tất cả các lớp PVA được giảng dạy bởi những giáo sư có trình độ cao ký hợp đồng với Trường Giảng Dạy Trực Tuyến Brandywine. 
Tất cả giáo sư BVA đều có văn bằng sư phạm Pennsylvania về môn học mà họ dạy. Phần lớn các giáo sư giảng dạy toàn thời gian, 
và làm việc tại văn phòng của chúng tôi ở Quận Chester. Họ làm việc và hợp tác với nhau chặt chẽ, chia sẻ ý kiến và thành công 
của họ. Mỗi môn học chính đều có một giáo sư có văn bằng giáo dục đặc biệt làm việc với các giáo sư khác để cá nhân hóa chương 
trình giảng dạy nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của học sinh. Thời khóa biểu của các giáo sư là từ Thứ Hai-Thứ Năm 8:00 sáng - 8:00 
tối, và Thứ Sáu từ 8:00 sáng-04:00 tối, qua email, điện thoại hoặc trên mạng.

Học sinh nhờ giáo sư giúp đỡ bằng cách nào? 
Học sinh có nhiều cách khác nhau để tiếp xúc với giáo sư của họ. Cách phổ biến nhất là trên mạng, nhưng học sinh và giáo viên 
cũng có thể liên lạc qua điện thoại hoặc email. Học sinh có thể chọn phương pháp nào thuận tiện nhất cho mình.

Trường PVA có giáo sư hướng dẫn hay không? 
Có, giáo sư hướng dẫn PVA hỗ trợ việc lên kế hoạch, chuẩn bị cho học sinh vào đại học, hỗ trợ các nhu cầu giáo dục đặc biệt, và 
giúp học sinh về các vấn đề cá nhân.

Vị trợ giáo là gì?
Vị trợ giáo giúp cho các giáo sư liên lạc với học sinh, truyền đạt thông tin, và cùng với giáo sư đảm bảo cho học sinh được thành 
công. Vị trợ giáo tiếp cận với học sinh về những công việc có liên quan đến tiến độ học tập và số ngày học. Họ giúp đỡ học sinh 
về kỹ năng tổ chức và học tập. Họ cũng có thể giúp đỡ về những vấn đề kỹ thuật cơ bản. 

DỊCH VỤ ĐẶC BIỆT 

Nếu con tôi cần dịch vụ đặc biệt thì sao? 
Một cuộc họp sẽ được triệu tập cho tất cả học sinh có Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) để đảm bảo rằng các mục tiêu trong 
chương trình IEP có thể được đáp ứng tại Trường PVA. Nếu nhóm IEP đồng ý rằng việc xếp lớp là thích hợp, tờ Thông Báo Đề 
Nghị Xếp Lớp (NOREP) sẽ được phát hành với chữ ký của phụ huynh. Giáo sư có văn bằng giáo dục đặc biệt sẽ phục vụ như là 
vị quản lý hồ sơ, trực tiếp hỗ trợ về học tập cho học sinh cùng với sự hướng dẫn của các giáo sư bộ môn để đảm bảo rằng các giáo 
sư này sửa đổi bài tập theo yêu cầu của chương trình IEP.

Nếu con tôi là Học Viên Anh Ngữ thì sao? 
Số lượng lớn về bài tập của môn tập đọc và luận văn theo quy định trong các khóa học trực tuyến có thể là thách thức cho Học 
Viên Anh Ngữ (ELL). Nói chung, chúng tôi đề nghị tất cả các học sinh tham gia chương trình học tập trực tuyến thể hiện các kỹ 
năng như sau: kỹ năng đọc viết giỏi (ngôn ngữ mẹ đẻ của các em), kỹ năng tổ chức, động cơ học tập tốt, kỹ năng tự vận động, kỹ 
năng tin học và kỹ năng giải quyết vấn đề. Mỗi học sinh sẽ cần phải được đánh giá để chúng tôi có thể xác định chương trình giảng 
dạy tiếng Anh Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai (ESL) cho phù hợp với trình độ của các em nhằm mang lại sự dễ dàng cho sự lĩnh hội 
Anh Ngữ. Từ đó chúng tôi có thể cung cấp một chương trình giảng dạy phù hợp với trình độ phát triển và học tập của học sinh. 
Chương trình học tập trực tuyến có thể được sử dụng để cung cấp việc cá nhân hóa chương trình giảng dạy và học tập cho Học Viên 
Anh Ngữ nào có điểm trung bình là 3.5 trở lên và tối thiểu điểm trung bình về đọc viết phải là 3.5 trong kỳ thi WIDA ACCESS 
hoặc W-APT.  Học sinh ELL nào điểm thấp hơn 3.5 trong các kỳ thi WIDA ACCESS hoặc W-APT không nên theo học chương 
trình trực tuyến toàn thời gian. 

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Trường PVA hoạt động như thế nào? 
Học sinh đăng nhập vào các lớp học, gửi bài làm, và liên lạc với giáo sư của mình. Tất cả đều sử dụng máy láp tốp do trường phát 
thông qua hệ thống Internet. Học sinh có thể học tại bất kỳ địa điểm nào có kết nối Internet hoặc điện thoại.

“Môi Trường Làm Chủ” là gì? 
Một “môi trường làm chủ” là môi trường mà học sinh được kỳ vọng là sẽ hiểu rõ bài học trước khi chuyển sang bài học kế tiếp. 
Trong một trường học điển hình, học sinh chuyển sang bài học kế tiếp  cho dù là em có thành thạo được tài liệu hay chưa. Mục tiêu 
của chúng tôi là mọi trẻ em đều thành thạo, theo định nghĩa là điểm trong lớp phải từ 80% trở lên. Nếu một học sinh không thông 
thạo một khái niệm, em được khuyến khích học các tài liệu nhiều hơn nữa, làm việc với các giáo sư của mình, làm lại bài kiểm tra 
(tương tự), hoặc viết lại bài văn của mình.

Thiếu Đồng Bộ có nghĩa là gì?
Thiếu đồng bộ có nghĩa là học sinh có thể hoàn tất việc học của mình theo một lịch trình phù hợp với nhu cầu của em. Lớp học 
có sẵn 24/24, và học sinh có thể gửi bài làm của mình vào bất kỳ lúc nào trong tuần. Giáo sư làm việc với học sinh và phụ huynh 
cả ngày và đêm trong tuần. 

Translation & Interpretation Center                  Phila Virtual Academy FAQs
May, 2013                      Vietnamese  
    



4

Có lớp học trực tiếp hay không? 
Có. Lớp PVA học nhóm mỗi tuần một lần trong một “lớp học ảo”, mà còn là “văn phòng ảo” của giáo sư. Thầy trò có thể trò 
chuyện tương tác và nhắn tin với nhau, người dùng có thể tham gia thảo luận nhóm, cùng nhau giải một bài toán, được giảng dạy 
trực tiếp, và chia sẻ với nhau những tác phẩm nghệ thuật và âm nhạc. Thảo luận nhóm được ghi lại, vì vậy nếu cần, học sinh có 
thể ôn lại bài học.

Lớp PVA có sử dụng sách giáo khoa hay không? 
Có, bây giờ, hầu hết các lớp học PVA đều sử dụng sách giáo khoa. Điển hình là các nhà xuất bản Prentice-Hall và Holt. Tuy nhiên, 
chúng tôi có các khóa học sử dụng sách giáo khoa trực tuyến và số lượng này phát triển hàng năm.

Con tôi có thể học theo nhịp độ riêng của cháu hay không? 
Có, chương trình học tập trực tuyến cho phép học sinh được làm việc linh động theo nhịp độ riêng của mình. Tuy nhiên, học sinh 
phải theo kịp với bài làm được giao cho và làm việc với một tốc độ cho phép em hoàn tất khóa học kịp thời. Tất cả các bài tập có 
sẵn từ ngày đầu tiên của lớp học, và học sinh được khuyến khích làm bài trước nếu em đã hiểu được tài liệu và làm chủ được các 
khái niệm.

Con tôi sẽ dành thời gian bao lâu để làm bài? 
Theo luật pháp tiểu bang Pennsylvania, các học sinh phải dành từ 900-990 giờ vào việc học của các em cho mỗi niên học. Thời 
gian thực tế để thành công trong chương trình trực tuyến và để hoàn thành khóa học có thể thay đổi tùy theo khả năng của học sinh 
đối với một môn học cụ thể. Thời gian mà học sinh dành cho việc làm bài tập của mình không có giới hạn.  

Chương trình thể dục (PE) được giảng dạy như thế nào bằng phương pháp trực tuyến? 
Các lớp học là một sự kết hợp của các hoạt động thể chất và học tập. Nó giúp cho học sinh học và phát triển thói quen lành mạnh, 
và triển khai một chương trình thể dục đáp ứng nhu cầu của mỗi học sinh. Chúng tôi cung cấp thiết bị thể dục như nhảy dây, máy 
đo bước, và quả bóng tập thể dục. Hàng tuần học sinh nộp bản ghi của hoạt động của em.

Con tôi có thể có được tín chỉ môn Thể Dục đối với những hoạt động như là thể dục dụng cụ, khiêu vũ hoặc các môn thể thao có 
tổ chức hay không? 
Trong hầu hết các trường hợp, các khóa học nào được giảng dạy trực tiếp bởi một giảng viên có văn bằng đều có thể được áp dụng 
đối với quy định của khóa học. Điều này phải được văn phòng giáo sư hướng dẫn chấp thuận. Các giảng viên phải điền vào bản 
ghi hàng tuần, sau đó nộp cho giáo sư thể dục. Phụ huynh/giám hộ chịu trách nhiệm trả bất kỳ phí tổn nào cho các lớp học tư nhân. 
Thời gian luyện tập không được tính vào giờ thể dục.  

Thí nghiệm khoa học được tiến hành như thế nào trong chương trình trực tuyến? 
Học sinh ghi danh môn khoa học hoàn thành công việc của mình trong phòng thí nghiệm ảo. Ngoài ra, học sinh phải hoàn thành 
thí nghiệm tại nhà của em bằng cách sử dụng các vật dụng và đồ dùng gia đình, chẳng hạn như bột nở và thìa đo. Trong một số 
trường hợp, học sinh có thể được yêu cầu mua vật liệu để hoàn tất thí nghiệm khoa học của mình.

Giáo sư hay máy điện toán sẽ chấm điểm bài làm của con tôi? 
Một lợi ích của học viện ảo của chúng tôi là giáo sư dành tất cả thời gian làm việc của họ cho các học sinh cũng như phê bình góp 
ý cho bài làm của học sinh. Tất nhiên, một số bài sẽ được máy điện toán chấm điểm như là loại câu trả lời đúng/sai, nhưng tất cả 
các bài luận văn của học sinh được giáo viên của em chấm điểm

Quy Định Của Tiểu Bang Pennsylvania Về Ngày Học:

ĐIỂM MẤU CHỐT LÀ: 
Để có thể theo kịp chương trình học, mỗi ngày hãy dành ra 1 giờ cho mỗi môn học.
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VAI TRÒ CỦA TÔI LÀ PHỤ HUYNH/GIÁM HỘ 

Phụ huynh có trách nhiệm gì? 
Đầu tiên, hãy bảo đảm cho con quý vị được học tập tốt bằng chương trình trực tuyến. Hãy giúp cho con quý vị có được một bàn 
học thích hợp tại nhà và được gia đình giám sát tốt việc học của em. Thứ hai, hãy tỏ ra quan tâm đến việc học của con mình, và 
cho em biết tầm quan trọng của việc học. Học sinh nào không có động cơ học tập tốt thì ít khi thành công trong một chương trình 
học trực tuyến. Thứ ba, tiếp tục theo dõi tiến bộ của con quý vị. Trao đổi với giáo sư của con quý vị, hãy cho họ biết cách thức liên 
lạc với quý vị. Liên lạc giữa giáo sư, học sinh và phụ huynh càng nhiều thì học sinh sẽ học tập càng tốt hơn.  

Trường PVA có gởi phiếu điểm về nhà hay không? 
Mỗi ba tháng Sở Giáo Dục Philadelphia sẽ gởi phiếu điểm học kỳ về nhà. 

Làm sao tôi biết là con tôi học không được tiến bộ? 
Nếu con của quý vị học không được tiến bộ như mong đợi, các giáo sư sẽ liên lạc với quý vị để thảo luận về việc này. Quý vị cũng 
sẽ biết được việc yếu kém này khi đọc báo cáo tiến bộ của con mình.

Tôi có thể xem tiến bộ và hoạt động của con tôi trong lớp hay không? 
Phụ huynh có thể xem điểm của học sinh vào bất cứ lúc nào. Phụ huynh có thể xem những bài tập nào đã làm xong, bài được nộp 
khi nào, điểm bài làm, và phê bình góp ý của giáo sư. Phụ huynh cũng có thể thấy một bản ghi đầy đủ các hoạt động của con em 
mình trong lớp học. Báo cáo tiến độ được gửi qua email cho phụ huynh, Sở Giáo Dục, và học sinh vào mỗi thứ sáu để phụ huynh 
biết được sự tiến bộ của con em mình.

KỸ THUẬT 

Con tôi sẽ được cung cấp loại máy vi tính nào? 
Học sinh được cấp máy láp tốp của hãng Apple, được trang bị tất cả các phần mềm cần thiết, 
tích hợp microphone và ổ đĩa CD / DVD. Nếu trong nhà có Internet tốc độ cao, có nhiều học 
sinh theo học trường của chúng tôi thì chúng tôi có thể cung cấp một bộ định tuyến để các 
em chia sẻ kết nối Internet.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu máy vi tính do trường cấp bị hư trong lúc con tôi đang sử dụng 
máy? 
Phụ huynh phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại của thiết bị cấp cho con cái của họ, 
và phải trả lại những dụng cụ này trong vòng năm (5) ngày sau khi học sinh đã hoàn tất khóa 
học của mình hoặc không còn học ở trường nữa. Bảo hiểm được khấu trừ cho những máy 
tính bị mất, bị đánh cắp, hoặc vô tình làm hư là $100. Khi nhận máy láp tốp, quý vị sẽ nhận 
được bản Hợp Đồng Kỹ Thuật Học Viện Ảo trên đó có ghi những chi tiết khác liên quan đến 
trách nhiệm của gia đình quý vị đối với máy tính. Sử dụng máy láp tốp là quý vị đồng ý với những điều 
khoản được ghi trong Hợp Đồng Kỹ Thuật, hãy đọc kỹ trước khi sử dụng máy tính.

Trường PVA có cung cấp phương tiện Internet hay không và cần sử dụng loại Internet nào? 
Chúng tôi đề nghị hệ thống Internet tốc độ cao (cáp, FiOS, DSL, vệ tinh) nếu có. Gia đình có thể đăng 
ký dịch vụ Internet và PVA sẽ hoàn trả lại (tối đa là $40 mỗi tháng) cho chi phí của các dịch vụ trong 
suốt năm học. Chúng tôi cũng có thể cung cấp một thẻ không dây nếu dịch vụ truy cập Internet không 
có sẵn tại địa điểm mà đứa trẻ đang sử dụng máy.

Con tôi phải sử dụng máy vi tính do trường cấp phải không? 
Chúng tôi khuyến khích học sinh nên sử dụng máy tính do trường cấp vì nó có tất cả các phần mềm mà 
em cần, và máy được cấu hình dành riêng cho các khóa học của em. Hỗ trợ kỹ thuật chỉ giúp giải quyết 
những rắc rối của máy tính do trường cấp.

Student’s Name Here

PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT

Báo cáo tiến bộ hàng tuần như trình bày ở trên được gửi đến cho tất cả học sinh, phụ huynh và Sở Giáo 
Dục để theo dõi chặt chẽ sự tiến bộ và xếp lớp.
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Trường có hỗ trợ về kỹ thuật hay không?
Có, Trường PVA có một đội ngũ nhân viên hỗ trợ kỹ thuật mà công việc của họ là giải quyết những rắc rối về kỹ thuật khiến cho 
học sinh không thể hoàn tất bài làm của mình. Nhóm này làm việc năm ngày trong tuần từ 7 giờ sáng-5 giờ chiều. Họ sẽ sử dụng 
phần mềm điều khiển từ xa để chẩn đoán và sửa chữa rắc rối. Ngoài ra, nhóm còn duy trì trang web giải đáp những thắc mắc cho 
các vấn đề thông thường để học sinh có thể lập tức giải quyết những khó khăn. Ngoài ra, nhóm hỗ trợ kỹ thuật còn giữ một nguồn 
cung cấp máy tính để sẵn sàng gởi đi. Nếu máy tính của một học sinh có vấn đề mà nhóm hỗ trợ kỹ thuật không thể sửa chữa một 
cách nhanh chóng thì một máy tính khác sẽ được gửi đến cho học sinh ngay ngày sau để thay thế. 

Máy tính của PVA có phần mềm kiểm soát hoặc ngăn chặn hay không?  
Có, máy tính của trường có phần mềm ngăn chặn học sinh vào các trang web không thích hợp. Phần mềm này cũng theo dõi các 
trang web mà máy tính đã truy cập. Phụ huynh nên nhớ rằng phần mềm ngăn chặn không phải là hoàn hảo, và họ nên đặt ra những 
quy định với con em mình về những  trang web nào thích hợp. Phụ huynh sẽ giám sát hoạt động trực tuyến của học sinh.

ĐỜ I SỐNG HỌC SINH 

Học sinh có tham gia những câu lạc bộ hoặc buổi lễ tốt nghiệp hay không? 
Học sinh có thể tham gia vào những sinh hoạt ngoại khóa hoặc hoạt động do Sở Giáo Dục Philadelphia bảo trợ. Học sinh có thể 
tham gia lễ tốt nghiệp.  

Học sinh có thể tham gia những sinh hoạt ngoại khóa và chương trình thể thao hay không?
Được! Học sinh PVA được khuyến khích tham gia những hoạt động bên ngoài. Trường PVA bảo trợ cho những buổi đi chơi dã 
ngoại vào mỗi ba tháng. 

Có bao giờ chúng tôi được viếng cơ sở nhà trường hay không?
Phụ huynh và học sinh được khuyến khích tham gia tất cả những hoạt động mà Sở Giáo Dục Philadelphia mở ra kể cả các sự kiện 
tại trường học của chúng tôi. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng chúng tôi luôn mở cửa đón tiếp quý vị và học sinh. Chúng tôi cho 
phép quý vị lựa chọn mức độ tham gia của gia đình quý vị. Tuy nhiên, có những lúc chúng tôi sẽ yêu cầu quý vị và / hoặc con em 
quý vị đến văn phòng của chúng tôi, chẳng hạn như: phiên họp định hướng, các buổi họp IEP, buổi họp phụ huynh. Ngoài ra, tất cả 
các kỳ thi do tiểu bang Pennsylvania quy định phải được thực hiện trong môi trường thi cử dưới sự giám sát của giám thị. Trung 
tâm học tập sẽ hỗ trợ học sinh tương tác với bạn đồng trang lứa của chúng.

Quý vị có những thắc mắc gì nữa về quá trình ghi danh hay không? Xin hãy để lại lời nhắn tại số  215-400-8486, hoặc viết cho Trung 
Tâm Trợ Giúp tại www.philasd.org/language/vietnamese/help, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với quý vị.
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