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Mức độ căng thẳng và lo lắng đang tăng cao khi chúng ta phải chiến đấu không ngừng với Đại dịch
COVID trên toàn cầu. Điều này đặc biệt đúng đối với các gia đình có con em theo học tại Worcester
Public Schools (Khu học chánh Worcester) của chúng tôi vì kế hoạch của học khu là chuyển việc học
tập của học sinh từ mô hình học tập từ xa hoàn toàn sang mô hình học tập kết hợp, bao gồm giảng
dạy trực tiếp và từ xa. Nhiều gia đình sẽ có thắc mắc xung quanh vấn đề an toàn, hỗ trợ hành vi và
học tập có hướng dẫn.
Cuộc hội thảo này sẽ đề cập đến các chiến lược hành vi có thể được áp dụng cả ở nhà lẫn kết hợp
với trường học.
Các chủ đề được nhắm đến của cuộc hội thảo bao gồm:







Quý vị không đơn độc

hợp đồng hành vi
các khuyến nghị học tập tránh bị phân tâm
khích lệ tích cực
tự chăm sóc dành cho cha mẹ
tổng quan về lập kế hoạch các bước để quay lại
việc học tập trực tiếp

Chúng tôi cũng sẽ xem xét thời gian phát sinh mối lo và cách
tránh mối lo, cũng như các chiến lược đối phó về cách chế ngự
mối lo hiệu quả nhất.

QUÝ VỊ HOÀN TOÀN CÓ THỂ
LÀM ĐƯỢC

Quý vị sẽ được cấp tài liệu hướng dẫn hỗ trợ cộng đồng và các nguồn tài liệu tham khảo.
Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần thông dịch viên, vui lòng liên hệ với Văn phòng Giáo dục Đặc biệt theo số
508.799.3042

