
 

 

 

 

Kính gửi các Gia đình của Trường Arvada K-8,        

 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Học khu Quận Jefferson sẽ cung cấp cho tất cả học sinh 

lớp 5 và lớp 9 một chromebook của học khu bắt đầu từ năm học 2019-2020. Thật may mắn là 

Arvada K-8 nằm trong giai đoạn 1 của hoạt động giới thiệu thiết bị, điều đó có nghĩa là học sinh 

lớp 5 của chúng tôi sẽ nhận được chromebook vào đầu năm học. Theo chương trình này của 

học khu, thiết bị được giao cho học sinh sẽ theo các em cho tới hết lớp 8.  

 

Chúng tôi cũng có kế hoạch để các học sinh lớp 6, 7 và 8 được giao một máy chromebook 

thuộc sở hữu của trường. Mục đích là để học sinh lớp 5-8 được mang các thiết bị về nhà và 

mang trở lại trường mỗi ngày. Điều này sẽ giúp các em có cơ hội trải nghiệm giáo dục 24/7 và 

các hoạt động học tập phong phú với tích hợp công nghệ.  

 

CÁC LỢI ÍCH VỀ GIẢNG DẠY 

● Chuẩn bị sẵn sàng cho học sinh đạt thành công trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng 

phát triển 

● Phát triển những người sáng tạo và người sử dụng công nghệ có trách nhiệm 

● Tạo điều kiện cho việc giảng dạy ứng dụng nhiều công nghệ, có thể tùy chỉnh được và 

do học sinh tự định hướng  

● Đem đến các cơ hội đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả học sinh ở các giai đoạn học 

tập khác nhau  

● Cho phép giáo viên hiểu rõ hơn việc học tập của học sinh và điều chỉnh chương trình 

giảng dạy một cách phù hợp 

● Khuyến khích các cơ hội để học sinh hợp tác và kết nối rộng rãi hơn 

● Cho phép học sinh thực hiện việc học tập bằng nhiều cách khác nhau 

 

Học khu sẽ chi trả phí công nghệ hàng năm cho những học sinh đủ điều kiện nhận bữa ăn trưa 

miễn phí và giảm giá. Học sinh lớp năm sẽ trả khoản phí công nghệ hàng năm là $50. Học sinh 

lớp sáu, bảy và tám sẽ trả phí công nghệ hàng năm là $25. 

 

Chúng tôi sẽ có các phiên cung cấp thông tin và các biểu mẫu cho học sinh và gia đình trong 

sự kiện Gặp gỡ và Chào mừng vào ngày 13 Tháng Tám, từ 4:00-6:00 p.m. Các phiên cung cấp 

thông tin về Chromebook sẽ được tổ chức tại khán phòng của trường trong sự kiện này vào lúc 

4:15, 4:50 và 5:20. Vui lòng lên kế hoạch tham dự một trong các phiên này vì chúng tôi sẽ đề 

cập đến nhiều chủ đề bao gồm trách nhiệm và yêu cầu đối với học sinh, thông tin bảo hành, phí 

sử dụng thiết bị và các tùy chọn internet tại nhà giá cả phải chăng.  Học sinh lớp năm tới thư 

viện trường sau buổi trình bày để nhận thiết bị của các em. Học sinh lớp 6-8 sẽ nhận được thiết 

bị của mình trong vài tuần đầu tiên của năm học.  

 

 

Trân trọng, 

 

Arvada K-8 

 


