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Kính gửi Cha mẹ/Người giám hộ, 

 

Bộ giáo dục tiểu bang Hawaii (HIDOE) đã hoàn tất việc đánh giá xem xét chương trình học trực tuyến 

Acellus Learning Accelerator. Việc đánh giá này bắt nguồn từ sự khiếu nại của nhiều phụ huynh, nhà 

trường và cộng đồng xung quanh các vấn đề nội dung chương trình gây tranh cãi và không phù hợp, về 

sự nghiêm ngặt và tuân thủ các tiêu chuẩn. 

 

Dựa trên phân tích của mình, nhóm đánh giá đã khuyến nghị không nên tiếp tục sử dụng chương trình 

làm nguồn tài liệu giảng dạy chính do sự không nhất quán về chất lượng và sự nghiêm ngặt. HIDOE 

công nhận chương trình giảng dạy có chứa nội dung mà người đánh giá thấy là có thể chấp nhận được, 

tuân thủ các tiêu chuẩn và sẽ làm việc với các trường sử dụng chương trình Acellus để xác định và tận 

dụng các nội dung này khi phù hợp. 

 

Trong suốt những tháng hè, với nỗ lực đáp ứng nhanh, chương trình Acellus đã được cung cấp cho các 

gia đình không muốn đưa con em đến trường khi khai giảng năm học mới. Nó cũng được nhiều trường 

sử dụng như một công cụ bổ sung để hỗ trợ nhu cầu học tập từ xa trong thời gian xảy ra đại dịch. Chúng 

tôi nhận thấy có những gia đình sẽ tiếp tục yêu cầu học từ xa hoàn toàn bất kể trường của con em sử 

dụng mô hình học tập gì. 

 

Bộ đang hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi cho người dùng Acellus. 

 

Đối với học sinh trung học theo hệ thống tín chỉ để tốt nghiệp bằng chương trình này, Bộ không muốn 

làm ảnh hưởng đến tiến trình hiện tại của học sinh. Các trường trung học sẽ cùng phối hợp giải quyết 

vấn đề với các phụ huynh liên quan nhằm đảm bảo hỗ trợ học sinh trong suốt năm học.  Đối với học sinh 

tiểu học, chúng tôi đang nỗ lực cung cấp các lựa chọn mà nhà trường có thể sử dụng làm cơ hội học tập 

bổ sung cho các gia đình có con em học từ xa.  

 

Rõ ràng là vấn đề này đã gây một sự gián đoạn, và chúng tôi xin lỗi vì điều đó. Chúng tôi đang nỗ lực cố 

gắng nhằm hỗ trợ học sinh theo cách thức ít gây gián đoạn nhất cho việc học của các em. Tôi muốn đảm 

bảo với quý vị rằng chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm học tập tốt nhất có thể, đặc biệt là trong 

những thời điểm thử thách này. 

 

Chào trân trọng, 

 

 

Tiến sĩ Christina M. Kishimoto 

Giám thị 
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