АНС-ийн Эцэг Эхийн Академийн товч видео танилцуулга:
Энэхүү видеог Бага боловсролын болон сургуулийн өмнөх насны
хүүхдийн боловсролын газраас бүтээв. Үүгээр Арлингтоны
Нийтийн Сургуулийн гэр бүлүүдэд Виржиниагийн Сургуулийн
Өмнөх Боловсролын Санаачлагын (VPI) виртуаль гэрээр зочлох
тухай товч танилцуулгыг үзүүлэх юм.
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн боловсролын газар: Алсын зайн
сургалтын шинэчлэл
VPI сурагчдад зориулсан гэрээр зочлох аялал
00:02
Сайн уу, Венди Пилч байна. Сурган Хүмүүжүүлэх, Сургалтын
00:06
Хэлтэс - Бага боловсролын болон сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн
боловсролын газар. Өнөөдөр би
00:10
болон CPP цэцэрлэгийн
00:14
өмнөх насны хөтөлбөр болон энэ жил тэд зайн сургалтаар
00:19
хэрхэн суралцах талаар бага зэрэг ярих болно.
00:22
Манай гэрээр зочлох
00:29
ажил энэ жил
00:36
хоёр удаа явагдана.
00:39

Тэдгээрийг нэг бол танай хүүхдийн хүлээн авах iPad дээр виртуаль
байдлаар юмуу
00:46
утсаар наймдугаар сарын 24-ний өдөр эхлэх долоо хоногт утсаар
00:52
зохион байгуулж явуулна. Манай VPI багш нар болон CPP багш нар
тантай уулзах
00:57
цаг товлоно.
01:00
Хичээлийн жил хэрхэн харагдах бол гэдгийг
01:03
бага зэрэг ярихын тулд
01:05
Виртуаль загвар хэрхэн ажиллах, танай хүүхэдтэй бид танилцахын
тулд
01:10
бид “танай хүүхдийн дуртай хоол юу вэ?” “танай хүүхэд хоч нэртэй
юу?”
01:14
бас танай хүүхдийг илүү сайн мэдэхийн тулд
01:18
өөр зүйлүүдийг асууна.
01:21
Үүнд 30 минут орчим хугацаа шаардлагатай, бид хэлсэнчлэн
01:26
үүнийг танай хүүхдийн хүлээн авч байгаа
01:28

iPad дээр юмуу орчуулгын үйлчилгээ байгаа бол
01:33
утсаар авна.
01:35
Багш хэлний шугамыг гэр бүлүүдтэй илүү сайн харилцахад
01:40
ашиглана. Виртуалиар явагдах хоёрдахь зочлолт нь
01:43
наймдугаар сарын 31-нээс эхлэх долоо хоногт явагдана.
01:48
Энэхүү гэрээр зочлох ажлыг технологид төвлөрч үйлдэнэ.
01:53
Багш нар технологио тохируулах, бүх материалууд ирсэн эсэхийг
нягтлах,
01:59
сурагчид нь Wi-Fi юмуу mifi чадамжаар дамжуулан
02:03
нэвтрэх эрхтэй байгаа эсэхийг нягтлахын тулд
02:08
гэр бүлүүдтэй хамтран ажиллана. Багш нар
02:11
суралцахад тохиромжтой орчин болон Seesaw ба Canvas
02:15
зэрэг аппликейшн ашиглан iPad хэрхэн асааж унтраах
02:20
дадлага хийх талаар гэр бүлүүдтэй ярилцана.
02:21
Багш нар долоо хоногт эхлэхэд юу бэлдсэн байхыг

02:25
мэдүүлэхийн тулд гэр бүлүүдтэй хамт хуваарийг шалгаж
02:30
үзнэ. Дараагийн долоо хоногт,
02:32
багш нар жилийн турш ашиглах зарим визуаль дэмжлэгүүдийг
02:39
өгнө.
02:42
Тэдгээр нь виртуаль загварт ижилхэн харагдана.
02:45
Хүүхдийн өдөрт зориулан тохируулсан гэр бүлийн хэрэгцээг
02:49
санал болгох зарим зургийг бид
02:53
харуулах болно.
02:55
Виртуаль хуваарь зэрэг зүйлүүд байснаар
02:58
өдрийн турш явагдах хуваарийг
03:01
визуаль байдлаар ч харах боломжтой болно.
03:03
Тэдгээрийг гэрт зочлох үед хамруулж болно.
03:09
Танай сурагчид багц хэрэгсэл болон гэрийн сургуулийн холболт
03:15

хүлээн авна. Тэдгээр багц хэрэгсэлд ном,
03:20
соронз, урлагийн хэрэгслүүд, математикийн материалууд багтана.
Эдгээр бүхэн сургууль тус бүрээр дамжуулан
03:26
наймдугаар сарын сүүлээр
03:31
нийлүүлэгдэнэ.
03:34
Гэрээр зочлох үед виртуаль загварыг ашиглах үеэр
03:39
тэдгээр багц хэрэгслүүдийг хэрхэн ашиглах талаар
03:43
гэр бүлүүд багштай ярилцана.
03:45
Бид танай сурагчидтай уулзахыг хүлээж, виртуаль гэр бол
03:49
бага зэрэг өөр гэдгийг ойлгож, манай гэр бүлүүд болон сурагчид ирэх
03:54
жилдээ амжилттай суралцана
03:58
гэдэгт итгэлтэй байна.
04:00
Танд маш их баярлалаа, хэрвээ танд асуух асуулт юмуу нэмэлт
мэдээлэл хэрэгтэй бол
04:05
apsva.us/engage вебсайтад зочилно уу.

04:09
Маш их баярлалаа.

