
NHẬT THỰC 
Thiên thực sẽ xuất hiện vào thứ hai, ngày 21 tháng 8 năm 2017. Hội đồng Trường học Cộng đồng Hạt Monroe 
nhận thấy tầm quan trọng của trải nghiệm nhật thực. Ưu tiên cao nhất của quận là bảo đảm an toàn cho học 
sinh và nhân viên của chúng tôi. Mọi biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện để mang đến những trải nhiệm 
học tập quý giá cho học sinh trước, trong và sau sự kiện lịch sử này. 

Nhật thực là gì? 
“Nhật thực toàn phần xuất hiện khi mặt trăng đi qua giữa mặt trời và Trái đất và che khuất 
mặt trời.”  Hiệp hội Giáo viên Khoa học Quốc gia, 2017 

Tham gia 
Học sinh tiểu học (các lớp từ mần non tới lớp 6) sẽ xem thiên thực qua Truyền hình trực tuyến. Các em có thể 
xem hình ảnh trước, trong, và sau khi thiên thực một cách an toàn tại một trong các trang sau: 

NASA: https://eclipse2017.nasa.gov/eclipse-live-stream 
ĐẠI HỌC BANG MONTANA: http://eclipse.stream.live/ 

EXPLORATORIUM:  https://www.exploratorium.edu/eclipse 

Học sinh trung học (các lớp 7-12) có thể xem thiên thực qua Truyền hình trực tuyến. Các giáo viên khoa học 
tham gia sẽ giám sát việc xem trực tiếp đang chờ sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh. Những học sinh 
nhận được sự cho phép của phụ huynh sẽ được hướng dẫn rõ ràng về cách xem thiên thực an toàn bằng 
kính đặc biệt. Đến nay, năm nhà sản xuất đã chứng nhận kính xem thiên thực và thiết bị xem mặt trời cầm 
tay của họ đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 12312-2 đối với các sản phẩm này: American Paper Optics, Baader 
Planetarium (chỉ phim AstroSolar Silver/Gold), Rainbow Symphony, Thousand Oaks Optical, và TSE 17. 

Giáo dục 
Các giáo viên đã được cung cấp tài liệu bao gồm cả giáo án và chiến lược hướng dẫn để dạy học sinh ở tất cả 
độ tuổi về thiên thực. Bài học đã được phê duyệt phù hợp với Tiêu chuẩn Kiến thức Học thuật của bang Indiana. 
Các chiến lược đã được xác định dựa trên trang web về Thiên thực của NASA và Hiệp hội Giáo viên Khoa học 
Quốc gia. Có thể tìm thấy các tài liệu này tại https://eclipse2017.nasa.gov  và https://learningcenter.nsta.org 

Thông tin về an toàn 
Nhìn trực tiếp vào thiên thực có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt hoặc gây mù lòa. Hãy nói chuyện 
với con bạn về mối nguy hiểm khi nhìn trực tiếp vào thiên thực khi chúng tôi cho các học sinh giải tán vào 
cuối ngày 21 tháng 8. 

Khung thời gian xem 
Thiên thực sẽ xuất hiện ở Bloomington trong khoảng thời gian từ 12:57 chiều đến 3:49 chiều, thời gian tối 
ưu là lúc 2:25 chiều. Theo https://www.timeanddate.com/eclipse/in/usa/bloomington-in và thời gian trên bản 
đồ Tương tác...   https://eclipse2017.nasa.gov/sites/default/files/interactive_map/index.html 

Giải tán 
Tất cả các trường Tiểu học sẽ giải tán khi thiên thực kết thúc. Tất cả các trường Trung học sẽ giải tán vào thời 
gian thông thường lúc 2:55 chiều. 

Hoạt động thông thường của trường học 
Tất cả các trường học sẽ tham gia vào các hoạt động thông thường của trường học vào buổi sáng. 
Tuy nhiên, các hoạt động ngoài trời (ví dụ, giờ giải lao, luyện tập/thi đấu thể thao ngoài trời, v.v...) sẽ 
diễn ra trong khoảng thời gian từ 12:57 chiều - 3:49 chiều do thời gian diễn ra nhật thực. 

Tất cả nhân viên nên được thông báo về các nguy cơ và biện pháp phòng ngừa an toàn phải thực hiện trong 
thời gian diễn ra nhật thực. 

Tài nguyên hỗ trợ giảng dạy 
Truy cập www.MCCSC.edu/SOLAR để có thêm thông tin hoặc liên hệ trường học của 

con quý vị nếu có thêm câu hỏi sau khi xem trang web này.



 
 
 

SỨ MỆNH CỦA  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC CỘNG ĐỒNG HẠT MONROE 
Trao quyền cho học sinh để tối đa hóa thành công trong học tập để 

các em trở thành công dân toàn cầu hữu ích, có trách 
nhiệm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tài nguyên giảng dạy 
http://static.nsta.org/extras/solarscience/SolarScienceInsert.pdf - Cuốn sách nhỏ do Hiệp hội Giáo viên Khoa 
học Quốc gia soạn. Bản PDF này có các phần phụ mô tả nhật thực toàn phần là gì, nó kéo dài bao lâu, có 
thể nhìn thấy thiên thực ở đâu và khi nào, vị trí tốt nhất để xem thiên thực toàn phần, và cách xem thiên 
thực an toàn. Cuốn sách nhỏ này cũng có các khuyến nghị dành cho những người sẽ xem thiên thực lần 
đầu và nên mong chờ điều gì trong suốt thời gian thiên thực. 

 
https://indiana.pbslearningmedia.org/resource/ess05.sci.ess.eiu.eclipse/solar-eclipses/#.WYk0oCMrKfR- 
Trang web này kết nối bạn với một video ngắn (2 phút) về những gì diễn ra trong nhật thực. 

 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Đường dẫn này cung cấp thông tin về cách xem nhật thực 
an toàn. 

 
https://www.nasa.gov/content/eye-safety-during-a-total-solar-eclipse - Đường dẫn này cung cấp 
hình ảnh tĩnh về những gì bạn sẽ thấy trong thời gian thiên thực và cách bạn có thể xem thiên thực 
an toàn. 

 
https://eclipse2017.nasa.gov/k-12-formal-education - Đây là trang web tuyệt vời với các ví dụ về hoạt 
động thực hành và mô phỏng mà bạn có thể thực hiện với học sinh của mình. Trang web này phân loại 
các bài thực hành mô phỏng cho các cấp tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông. Bên cạnh 
các hoạt động được đề xuất, một số hoạt động còn cung cấp kiến thức lý thuyết. 

 
https://eclipse2017.nasa.gov/safety - Trang này cung cấp thêm thông tin về cách xem thiên thực với 
kính xem thiên thực an toàn. 

 
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.MCCSC.edu/SOLAR hoặc liên hệ 
với trường học của con bạn nếu bạn có thêm câu hỏi sau khi xem trang 
web này. 


