Instructional Plan for Students with Chronic Health Conditions - Vietnamese

Policy JHD – E2

School Health Services

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
cho SINH VIÊN với bệnh mãn tính

Starr Center
102 North Plumer Street
Tucson, Arizona 85719
Nikki Stefan, Director

Qúy thầy cô thân mến,
Học sinh sau đây có một điều kiện bệnh mãn tính có thể gây ra sự vắng mặt quá nhiều. Trường được
yêu cầu phải cung cấp chỗ ở cho sinh viên với một điều kiện y tế đó sẽ làm giảm những khoảng trống
trong giáo dục do vắng mặt.
Tên học sinh:

Lớp:

Tên phụ huyny/giám hộ:

Ngày:

Trườngl:

Người phối hợp chịu trách nhiệm bài tập về nhà:

Số điện thoại:
Địa chỉ email của phụ huynh/giám hộ :

phối bài tập về nhà

Số điện thoại:

Hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của trường:

Hạn chế hoạt động thể chất:

Giáo viên phải cung cấp học tập / bài tập về nhà và liên hệ với sinh viên / phụ huynh trong thời
gian vắng mặt cho năm học
như sau::





Cung cấp học tập / bài tập về nhà trong vòng 24 giờ của một yêu cầu bài tập về
nhà.
Các bài tập sẽ được để lại trong
văn phòng.
Khi trả lại bài tập về nhà đến
văn phòng , giáo viên sẽ chấm điểm và quay trở
lại các bài tập trong vòng 72 giờ.

Giáo viên sẽ cung cấp thông tin liên lạc liên tục và thông tin phản hồi về sự tiến trình trong thời gian
phụ huynh vắng mặt. Vui lòng tham khảo kế hoạch ăn nghỉ tại Mục 504 học sinh, cho các thỏa thuận
hướng dẫn thêm.
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