
Lahat ng Online Modelong Pang-aaral (Pearson Connexus) 

 
 

Ang mga paaralan sa buong bansa ay nahihirapan sa mga paraan upang malugod ang 

pagbabalik ng mga mag-aaral habang pinapanatili ang ligtas at lipunan ng mga mag-aaral at 

kawani, kung ano ang likas na katangian, isang lubos na kapaligiran sa lipunan. Ang aming lahat 

ng online na modelo ay binuo para sa mga pamilya na hindi pa handa na maibalik ang kanilang 

mga anak sa mga paaralan para sa in-person na pagtuturo o mas gusto ang kakayahang 

umangkop na ibinigay ng lahat ng online na modelo ng pag-aaral. 

Pangkalahatang-ideya 

 Naghahatid ng mga mag-aaral sa mga marka K-12. 

 Lubhang-online na kapaligiran sa pag-aaral sa pamamagitan ng Pearson Connexus. 

 Nag-aalok ng lahat ng mga kurso na hinihiling ng estado. 

 Walang Advanced na Placement o College sa mga pagpipilian sa High School.  

 Isang Chromebook ang ibinigay ng distrito. Ang pag-access sa Internet ay kinakailangan 

para sa online na pag-aaral. 

 Ang mga mag-aaral ay nagtatrabaho nang nakapag-iisa at sunud-sunod sa mga 

itinalagang kurso sa kanilang sariling iskedyul. Ang mga mag-aaral ay ginagabayan ng 

parehong puna at grading na binubuo ng guro. 

 Ang pagpipiliang ito ay pinamamahalaan ng tanggapan ng distrito ng CKSD. 

 Ang guro ng CKSD ay itatalaga sa bawat mag-aaral para sa lingguhan at buwanang pag-

check-in. 

 Ang mga mag-aaral sa high school ay bibigyan ng tagapayo upang masubaybayan ang 

pag-unlad sa pagtatapos. 

 Suporta ng magulang / tagapag-alaga ay kinakailangan para sa mga mas batang mag-

aaral at lubos na inirerekomenda para sa mas matatandang mag-aaral. 

 Limitadong magagamit ang mga serbisyong espesyal na edukasyon. 



Mga benepisyo 

 Ang kurikulum ay batay sa Mga Karaniwang Pamantayan sa Estado ng Estado. 

 Idinisenyo upang maging kakayahang umangkop, upang ang mga mag-aaral ay 

maaaring gumana sa kanilang sariling bilis, at on-demand sa mga oras na kanilang 

napili. 

 Kahit na ang mga mag-aaral ay maaaring walang pagkakataon na makipag-ugnay nang 

direkta sa iba pang mga mag-aaral habang gumagawa ng mga takdang-aralin, ang 

pagpipiliang ito ay mag-aalok ng "Nilalaman Mga Kadayan" ng mga guro ng CKSD na 

magkakaloob ng karagdagang suporta sa tukoy na paksa kung kinakailangan sa mga 

pangkat ng mag-aaral na katulad ng kurikulum . (Halimbawa, isang pangkat ng suporta 

sa matematika). 

 Nag-aalok ang pag-access sa gitnang antas at atleta ng high school sa pamamagitan ng 

(mga) lugar ng pagdalo (kapag magagamit). 

Karagdagang Mga Detalye - Istraktura, Inaasahan 

 Kung ang isang mag-aaral ay nasa elementarya, gitna, o high school, ang Pearson 

Connexus ay idinisenyo upang subaybayan ang mga mag-aaral para sa pagpupulong o 

lalampas sa Mga Karaniwang Pamantayan sa Estado ng Estado. 

 Ang isang karaniwang iskedyul ng high school ay may kasamang anim na kurso ng 

pangunahing kurikulum at mga elective upang matugunan ang pag-unlad patungo sa 

24 na credit na kinakailangan sa pagtatapos ng estado. 

 Ang mga mag-aaral na nakatapos ng high school sa pamamagitan ng pagpipiliang ito 

ay makakatanggap ng diploma ng Mga Paaralan ng CK. 

 Mahalagang tala tungkol sa katanggap-tanggap ng NCAA para sa pangunahing kurso 

na nauugnay sa paunang pagiging karapat-dapat sa collegiate sports Divisions I-III: Sa 

oras na ito, ang mga kurso na inaalok para sa mga marka 9-12 sa pamamagitan ng 

modelong ito ay hindi naaprubahan sa pamamagitan ng NCAA Eligibility Center upang 

matugunan ang mga pangunahing kinakailangan. Pinapayuhan ang mga mag-aaral na 

pumili ng tradisyunal na pagpapatala sa high school kapag gumagawa ng mga desisyon 

na may kaugnayan sa pagiging karapat-dapat sa atleta na lampas sa high school. 

 Ang modelong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa suporta sa lipunan-emosyonal para sa 

mga mag-aaral sa elementarya at gitnang paaralan. 

https://docs.google.com/document/d/1uCz0nJYClceqlZcfEFnmRgqLKCXLIWTiCkwpNHRhm3Q/edit?usp=sharing

