
Chương Trình Tự Học

Gia Đình Học Khu Sacramento thân mến,

Cảm ơn quí vị đã trao đổi với chúng tôi về sự quan tâm tới Chương Trình Tự Học của Học Khu 
Sacramento.  Bất kể quí vị đã hoàn tất mẫu quan tâm của chúng tôi để có thêm thông tin hoặc 
quí vị đã quyết định ghi danh cho học sinh của mình vào chương trình, email này sẽ đóng vai 
trò là bước đầu tiên trong tiến trình ghi danh hay thông tin.     

Chương trình Tự Học của Học Khu Sacramento sẽ đưa ra nội dung phù hợp với tiêu chuẩn 
cho các học sinh học tập tại nhà.  Các giáo viên sẽ luôn sẵn sàng giảng dạy theo mô hình trực 
tuyến có tương tác và trực tuyến không tương tác, và chương trình sẽ giúp đỡ để đảm bảo học 
sinh của quí vị sẽ học tập đúng chương trình để thành công nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn theo 
trình độ lớp, tốt nghiệp và những yêu cầu A-G.   

Trước ngày khai giảng năm học, ngày 2 tháng 9, quí vị sẽ nhận thêm thông tin về chương trình 
trong một buổi họp với vị đại diện của SCUSD.  Trong buổi họp, vị đại diện sẽ cho quí vị biết 
về toàn bộ chương trình và những yêu cầu.  Đây cũng là cơ hội để thảo luận về bất kỳ những 
thách thức mà con quí vị có thể có với mô hình tự học, hoặc hỗ trợ cần thiết để giúp đỡ các 
cháu tốt hơn nhằm đảm bảo sự thành công.  Để giúp quí vị chuẩn bị cho buổi thảo luận này, 
chúng tôi đính kèm mẫu tự đánh giá.  Xin dành thời gian xem qua tài liệu này trong việc tham 
vấn của quí vị.    

Một lần nữa, chúng tôi cảm ơn quí vị về sự quan tâm đến chương trình tự học của chúng tôi và 
mong muốn được gặp gỡ quí vị và tìm hiểu nhiều hơn về cách thức chúng tôi có thể hỗ trợ tốt 
nhất cho học sinh của quí vị.    

Cảm ơn quí vị, 

Chad Sweitzer 
Phụ Tá Giám Đốc Học Khu Phụ Trách Giảng Dạy
Học Khu Sacramento 



1.  Em cảm thấy thoải mái và có khả năng để tự học các bài học ở trường 
theo cách của mình.

2.  Em cảm thấy thoải mái khi hỏi giáo viên để nhận sự giúp đỡ hay làm rõ 
khi em bị nhầm lẫn hay bị kẹt.

3.  Em giỏi sắp xếp các công việc ưu tiên và thường hoàn tất mọi việc trước 
thời hạn mà không cần sự nhắc nhở.

4.  Em là người biết tự mình bắt đầu và biết tự động viên.  Em không cần bị 
thúc ép hay nhận sự khuyến khích để hoàn tất các mục tiêu.

5.  Em thích được làm quen các công nghệ mới và học các phần mềm và 
apps mới mà chưa từng được sử dụng trước đây.  

6.  Em có cha, mẹ hoặc một người khác đang có mặt ở nhà mà sẽ tích cực 
giúp đỡ việc tự học hoặc học trực tuyến, giúp đỡ em thành công.  

7.  Em thích tự học hơn bằng cách đọc và nghiên cứu các bài học.  Em thích 
tự học hơn là học tập trong một lớp học truyền thống.

TỰ KHẢO SÁT

Chương Trình Tự Học của SCUSD có 
phù hợp cho học sinh của tôi không?

MẪU ĐÁNH GIÁ
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Cộng các điểm của em _______ .

22-28 Điểm –   Chương trình Tự Học của SCUSD được xem như là phù hợp với em. 

17-22 Điểm –  Chương trình Tự Học của SCUSD có thể phù hợp, nhưng em có thể cần một chút điều chỉnh để được 
thành công.  

12-17 Điểm –  Chương trình Tự Học của SCUSD có thể cần sự cố gắng, và em sẽ cần một số điều chỉnh và dành nhiều 
thời gian hơn trong trường để được thành công.   

0-12 Điểm –  Chương trình Tự Học của SCUSD hiện chưa phải là sự lựa chọn tốt nhất của em.  


