Kính gửi gia đình PAISD,
Học khu độc lập Port Arthur đã tích cực làm việc trong kế hoạch cung cấp hướng dẫn có ý
nghĩa trong các trường sự kiện phải đóng cửa do COVID-19 (Coronavirus). Như bạn có thể nhận thấy,
với sự không chắc chắn ngày càng tăng xung quanh những trường hợp này, Học khu đã đưa ra quyết
định lên kế hoạch cho việc đóng cửa kéo dài.

Nhân viên Chương trình Giảng dạy của Học khu đã lên kế hoạch cho các bài học sử dụng các tài
nguyên sẽ hỗ trợ việc học ở nhà để tránh khoảng cách về thành tích khi trở lại trường. Nhà ở cho sinh
viên khuyết tật được nhúng trong các tài nguyên. Các hướng dẫn sau đây sẽ hỗ trợ bạn truy cập vào
các nền tảng trực tuyến nơi tất cả các bài học và hoạt động sẽ có sẵn. Tất cả các thư từ và thông tin bổ
sung liên quan đến các tài nguyên này sẽ được cung cấp thông qua trang web của chúng tôi và các nền
tảng truyền thông xã hội.
Học khu tiếp cận nguồn lực:
● Truy cập trang web PAISD (www.paisd.org).
● Nhấp vào tab SINH VIÊN (STUDENTS)ở đầu trang.
● Cuộn xuống TÌM KIẾM APPS (LEARNING APPS) (cuối cùng trong danh sách) và nhấp vào.
● Bây giờ bạn có quyền truy cập vào tất cả các nền tảng học tập trực tuyến có sẵn cho bạn và học
sinh của bạn. Dưới đây là danh sách mà nhóm đã sử dụng để lập kế hoạch cho các bài học mỗi
tuần.
● Tất cả sinh viên có quyền truy cập đăng nhập vào các ứng dụng được liệt kê dưới đây:
●H
 ọc sinh tiểu học
●

Imagine Math: Học sinh lớp K đến lớp 5 sẽ sử dụng Blue Print / Imagen Math.
Chương trình toán học này tuân theo lộ trình cấp lớp cụ thể được liên kết với Kiến
thức và Kỹ năng thiết yếu Texas (TEKS). Học sinh từ lớp K đến lớp 2 sẽ làm việc
trong chương trình trong 20 phút mỗi tuần. Lớp 3 - 5 sẽ hoàn thành 1 bài học mỗi
tuần.

Đối với môn Toán chỉ có thể truy cập chương trình bằng liên kết được liệt kê bên dưới.
https://math.imaginelearning.com/users/sign_in
Ví dụ: Tên người dùng: Maryanne11323 (Số ID tên đầu tiên)
Ví dụ: Mật khẩu:m11323 (chữ cái đầu tiên của số ID tên đầu tiên)
Mã trang web:4835400

o

STEMscopes:

o
o
o

Tên người dùng: Tên với số ăn trưa cũ.John123456 (trường hợp
nhạy cảm)
Mật khẩu: Đầu tiên ban đầu với số ăn trưa cũ.j123456

Education Galaxy: Học sinh sẽ sử dụng Đăng nhập một lần
●

Waterford: Học sinh sẽ làm theo các bước sau:
o Từ trang Ứng dụng học tập
Bấm vào tên trường con của bạn
Bấm vào hình ảnh của giáo viên con bạn
Bấm vào hình ảnh hoặc hình đại diện của học sinh
o

Studies Weekly: (*pending)
o
o

●

Secondary Students
o APEX:
o
o

●

Tên người dùng: Tên với số ăn trưa cũ.John123456 (trường hợp
nhạy cảm)
Mật khẩu: Đầu tiên ban đầu với số ăn trưa cũ.j123456

Tên người dùng: Tên với số ăn trưa cũ.John123456 (trường hợp
nhạy cảm)
Mật khẩu: Đầu tiên ban đầu với số ăn trưa cũ.j123456

Các khóa học đại học cho Wilson Early College High School và tín dụng kép sẽ được chuyển
đổi sang định dạng trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập Blackboard. Tất cả các
sinh viên tham dự các lớp học tại LSC-PA được yêu cầu truy cập nội dung khóa học và hoàn
thành các yêu cầu khóa học.

Thông qua công việc siêng năng của tất cả nhân viên, chúng tôi cảm thấy tự tin rằng các tài nguyên này
sẽ cung cấp một môi trường học tập có tác động để mỗi học sinh tiếp tục thành công.

Trân trọng,

Chương trình giảng dạy và giảng dạy

