Hoạch Định Kế Hoạch cho Phụ Huynh, Giảng Dạy Hỗn Hợp, Trực Tiếp và Trực Tuyến
Hãy bảo đảm xem đoạn phim về an toàn “Một ngày trong cuộc đời của học sinh CCPS”. Bấm vào đây.
Hình Thức Giảng
Dạy Cùng Lúc

Trường công quận Clayton County Public Schools sẽ tiếp tục bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập cao cho học sinh
đang học trực tiếp và học từ xa.
Tập trung cốt yếu sẽ là bảo đảm tối đa cơ hội học tập cho học sinh để nâng cao thành tích đạt cấp khối lớp và vượt trội.
Hình Thức Giảng Dạy:
Trường sẽ sử dụng phối hợp hình thức giảng dạy để bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập.
● Trực Tuyến Trực Tiếp (Trực tiếp với giáo viên)
● Trực Tuyến Gián Tiếp (Học sinh tự học)
● Rút phích cắm (giảm đến không sử dụng công nghệ điện toán)

Giảng Dạy Cùng Lúc
●

Khi học sinh trở lại trường để học, nhà trường sẽ thực hiện Giảng Dạy Cùng Lúc để cùng giảng dạy cho học từ xa và học trực tiếp.
Đây là hình thức sẽ yêu cầu giáo viên sử dụng công nghệ điện toán để cùng phối hợp giảng dạy trực tuyến trực tiếp và trực tuyến
gián tiếp.
● Để hỗ trợ thực thi Giảng Dạy Cùng Lúc, nhân viên giảng dạy sẽ học huấn luyện như sau:
○ Nghi Thức và Thói Quen Giảng Dạy
○ Thiết Kế và Phân Phối Bài Học
○ Sử Dụng Hiệu Quả Nguồn Công Nghệ Kỹ Thuật
● Học Sinh Học Trực Tiếp và Học Sinh Học Từ Xa sẽ học theo cùng lịch giảng dạy mỗi ngày.
**Huấn luyện sẽ được tổ chức từ 9:00-11:00 sáng ngày 25 và 26 tháng 3
Nhân viên quản trị sẽ thực hiện tham khảo ý kiến phụ huynh để xác định nếu học sinh sẽ trở lại học trực tiếp hoặc học từ xa.

Lịch Trường Tiểu Học:
Hình Thức Giảng Dạy Hỗn Hợp (Ngày A/Ngày B)
Học sinh trong khối lớp từ PreK- lớp 5 sẽ tham gia học trong hình thức này trong vòng tuần lễ thứ 1 và 2, ngày 12-22 tháng 4, 2021
Học Kết Hợp/Cùng Lúc cung cấp cho học sinh cơ hội tham gia học tập được hỗ trợ công nghệ kỹ thuật và học tập trực tiếp do sự phù hợp có
mục đích giữa hai hình thức phân phối (Kieschnick, 2017). Cụ thể hơn, học sinh trường công quận Clayton County Public Schools nào tham
gia Lịch Giảng Dạy Luân Chuyển NgàyA/Ngày B sẽ luân phiên giữa cả hai hình thức giảng dạy trực tiếp và học trực tuyến tại nhà (học từ
xa).
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Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Nhóm A
Học Trực Tiếp

Nhóm B
Học Trực Tiếp

Nhóm A
Học Trực Tiếp

Nhóm B
Học Trực Tiếp

Nhóm A Và B-Học Từ Xa (Trực Tuyến Gián
Tiếp và rút phích cắm)

Nhóm B
Học Từ Xa

Nhóm A
Học Từ Xa

Nhóm B
Học Từ Xa

Nhóm A
Học Từ Xa

Lịch Trường Tiểu Học:
Giảng Dạy Trực Tiếp
Học sinh sẽ tham dự trong hình thức này bắt đầu vào tuần thứ 3, ngày 26 tháng 4 – ngày 25 tháng 5 cho học sinh khối lớp Pre-K –
khối lớp 5
Nếu học sinh trở lại sử dụng hình thức truyền thống học trực tiếp, thì học sinh sẽ trở lại trường từ Thứ Hai cho đến Thứ Sáu tuân thủ giờ bắt
đầu và giờ kết thúc. Thứ Sáu sẽ không còn Học Tập Vượt Ngoài Lớp Học-Extending Learning Beyond the Classroom day.
Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Học Trực Tiếp

Học Trực Tiếp

Học Trực Tiếp

Học Trực Tiếp

Học Trực Tiếp

Bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, 2021, trường công quận Clayton County Public Schools sẽ cung cấp trọn thời gian, tại nhà,
cơ hội học từ xa cho những gia đình nào chọn vẫn tiếp tục học trực tuyến cho trọn thời gian còn lại của năm học 20202021.

Lịch Trường Tiểu Học:
Học Trực Tuyến (Học Từ Xa Trọn Thời Gian tại Nhà)
Học sinh trong khối lớp Pre-K- khối lớp 5 chọn giữ lớp học trực tuyến:
Học sinh vẫn sẽ được nhận giảng dạy từ các giáo viên có bằng cấp. Học sinh có thể yêu cầu tham gia vào cả hai hoạt động học tập trực tuyến
trực tiếp (trực tiếp và trực tuyến) và trực tuyến gián tiếp (tự túc). Bắt đầu tuần 26 tháng 4, học sinh học trực tuyến được yêu cầu tham gia
trong giảng dạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)
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Lịch của Trường Trung Học Cấp Hai và Cấp Ba:
Học Trực Tuyến (Học Từ Xa Trọn Thời Gian tại Nhà)
Tất cả Những Học Sinh Trung Học Cấp Hai và Cấp Ba trong Lớp Học Khép Kín và có Khuyết Tật Nhẹ chọn giữ Lớp
Học Trực Tuyến:
Học sinh vẫn sẽ được nhận giảng dạy từ các giáo viên có bằng cấp. Học sinh có thể yêu cầu tham gia vào cả hai hoạt động học tập trực tuyến
trực tiếp (trực tiếp và trực tuyến) và trực tuyến gián tiếp (tự túc). Bắt đầu tuần 26 tháng 4, học sinh học trực tuyến được yêu cầu tham gia
trong giảng dạy từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Học Trực Tuyến Tại Nhà
(Trực Tuyến Trực Tiếp và/hoặc
Trực Tuyến Gián Tiếp)

Lịch của Học Sinh
●
●
●

Nếu là học sinh học Ngày A, học sinh sẽ có lịch đi học ngày Thứ Hai và Thứ Tư. Học Sinh học Ngày B sẽ có lịch đi học ngày Thứ
Ba và Thứ Năm trong trang dành cho phụ huynh Infinite Campus (IC).
Tất cả học sinh sẽ được chỉ định lịch học Ngày A/B căn cứ vào địa chỉ nhà nơi học sinh cư ngụ.
Phụ huynh sẽ nhận được email qua trang IC dành cho phụ huynh để thông báo xác nhận lịch học Ngày A/B của con em. Lịch của
học sinh cũng sẽ sẵn có trong trang IC dành cho phụ huynh.

Vật Dụng Học Tập
Học sinh tham gia Lịch Giảng Dạy Luân Chuyển Ngày A/Ngày B sẽ cần mang theo những vật dụng sau đây đến trường vào những ngày các
em được xếp lịch đến trường học trực tiếp giảng dạy:
● Khẩu trang
● Tai Nghe
● Máy vi tính Chromebook trong hộp đựng
● Bộ nạp điện cho Chromebook
● Giấy và Viết Chì
● Học sinh được phép đeo túi sách trong ngày học tại trường. Tủ khóa sẽ được cung cấp cho năm học 20-21.
**Học sinh trong khối lớp K-khối lớp 2 sẽ không cần mang theo máy tính bảng đến trường mỗi ngày. Các em học sinh sẽ
được cung cấp công nghệ kỹ thuật khi đến trường.
Mã Áo Quần Đồng Phục cho Học Sinh:
Tất cả học sinh được yêu cầu mặc quần áo phù hợp với trường học. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm chính tuân thủ nội
quy và thủ tục của trường công quận Clayton County Public Schools. Giáo viên và tất cả những nhân viên khác của trường sẽ củng cố cách
ăn mặc được chấp nhận của học sinh và giúp học sinh phát triển sự thông hiểu về ngoại hình phù hợp. Học sinh khối lớp Pre-K – khối lớp 12
không được yêu cầu mặc đồng phục cho trọn những ngày còn lại của năm học 2020-2021. Tuy nhiên, học sinh phải ăn mặc phù hợp và tuân
thủ nội quy được miêu tả dưới đây. Học sinh sẽ tùy chọn mặc đồng phục nếu muốn.
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• Yêu cầu có dây nịch lưng, không mặc quần chảy xệ
• Không được phép mang dép lào, dép đi tắm, giày trượt, và dép mang trong nhà
• Không được phép trùm đầu dưới bất kỳ hình thức nào (ngoại trừ được xém xét trùm đầu hoặc đội khăn choàng đầu là một phần tín ngưỡng
của học sinh hoặc được ghi nhận vì lý do sức khỏe)
• Không được chấp thuận các loại quần bó, ôm sát thay thế cho quần
• Quần phải hoàn toàn được gài nút bấm, có dây nịch lưng, hoặc nút mà không bị rách
• Quần phải được mặc sao cho lưng quần phải nằm ngay eo và không nằm dưới eo
• Quần ngắn và váy không được ngắn hơn ba phân trên đầu gối
Thiết Kế, Biểu Tượng và Chữ:
• Không cho phép bất kỳ thiết kế, biểu tượng hoặc chữ đề cập đến hoặc khuyến khích về thuốc, rượu cồn, lời tục, khiếm nhã hoặc phân biệt
chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính.
• Đồ họa, hình ảnh hoặc chữ viết trên quần áo không được cho phép ngoại trừ là một phần của phù hiệu và sẽ không được lớn hơn 4 phân
vuông
• Áo khoát ngoài hoặc áo len có khả năng che dấu hàng lậu sẽ phải bị loại bỏ khi đến trường hoặc các hoạt động của trường.
Học sinh khuyết tật có thể được phép hợp lý. Ví như yêu cầu phải theo thủ tục trong văn bản và gởi nộp cho hiệu trưởng để được chấp thuận.

Giáo Dục Đặc Biệt

Lịch Học Cho Học Sinh Khuyết Tật:
● Học sinh khuyết tật sẽ vẫn giữ lịch học hiện thời cho chương trình đặc biệt/hỗ trợ như đã được phát thảo trong Chương Trình Học
Cá Nhân IEP.
● Học sinh trong lớp học khép kín có thể di chuyển giữa các giáo viên trong trường học để phù hợp với tính nhất quán với việc học
trực tiếp so với việc học trực tuyến trong những chương trình đặc biệt này.
Lớp Đặc Biệt với Học Sinh Không Đeo Khẩu Trang:
● Lớp học với học sinh có nhu cầu cao và những học sinh có vấn đề sức khỏe nhạy cảm sẽ không yêu cầu sử dụng khẩu trang cho
những học sinh khuyết tật có năng lực nhận thức bị hạn chế ở mức nhẹ, trung bình và nghiêm trọng (ví như AU, MOID/SID/PID)
do không chịu được và/hoặc nhu cầu sức khỏe (không thể lột bỏ khẩu trang v..v.). Những lớp học này sẽ có thêm bảng chỉ dẫn,
Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân PPE cho nhân viên, và yêu cầu rửa tay trước khi vào lớp học. Những học sinh với nhu cầu sức khỏe yêu
cầu nên duy trì học trực tuyến dựa trên mối quan tâm về sức khỏe cần dịch vụ IEP trực tiếp và cho những học sinh không học Trực
Tuyến hoặc có thể cần dịch vụ bổ sung sẽ được yêu cầu để ghi danh dịch vụ học tại nhà hospital/homebound.
Khách Viếng thăm Lớp Học Đặc Biệt (DES):
● Khách viếng thăm trường cho phụ huynh/nhân viên sẽ tuân theo hướng dẫn cho khách viếng thăm của học khu với những giới hạn.
Khách viếng thăm hoàn tất đánh giá bên ngoài và/hoặc giám sát đánh giá lý do sẽ được hẹn với Lãnh Đạo DES của Học Khu. Cuộc
viếng thăm này sẽ được hoàn tất trực tuyến như có sẵn công nghệ kỹ thuật và sắp xếp để những yêu cầu này có thể được gặp mặt mà
không đem thêm người vào trong trường học
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Gia Đình Di Cư và
Gia Đình Học
Tiếng Anh

THÓI QUEN
HÀNG NGÀY

Nhân viên của Trung Tâm Quốc Tế sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ thông dịch trực tuyến cho năm học này. Những phụ huynh cần hỗ trợ trong
bất kỳ ngôn ngữ nào có thể gọi 770-473-3232.
****Trung Tâm Quốc Tế sẽ mở cửa hỗ trợ trực tiếp tại 2260 Old Rex Morrow Road, Morrow, GA
vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 4, 2021 từ 8:00 sáng - 4:00 chiều (Thứ Hai-Thứ Sáu). Khuyến Khích nên có hẹn trước.

Giờ Đến Trường Buổi Sáng
Điểm Tâm

*Mỗi trường sẽ cung cấp thông tin này

Ăn Trưa
Chuyển Tiếp Trong Trường Học
Lớp Đặc Biệt/Lớp Nối Kết/Lớp Tự Chọn
Giờ Tan Trường

Dinh Dưỡng
Học Đường

Học sinh đi học trong bất cứ hình thức học tập nào được chấp thuận sẽ được cung cấp điểm tâm, ăn trưa và phần ăn nhẹ
trong ngày học
●

●
●
●
●

Phần ăn sẽ được tiếp tục phân phát tại các trạm xe buýt trong cộng đồng vào Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu (Thứ Hai – phần ăn ngày
Thứ Bảy) cho đến cuối năm học từ 9:30 sáng cho đến 11:30 sáng
Nhận thức ăn bên lề hành lang trường học sẽ được tiếp tục cung cấp Thứ Hai – Thứ Sáu từ 9:00 sáng cho đến 12:00 trưa tại hầu hết
các trường học (một vài trường đã đóng cửa không còn cung cấp phần ăn vì ít người đến)
Phần điểm tâm có thể được cung cấp sớm bắt đầu vào 7:00 sáng và tiếp tục cho đến 7:55 sáng
Khi đến trường học, học sinh phải đi thẳng vào lớp được chỉ định để báo cáo sự hiện diện trước khi bắt đầu buổi điểm tâm.
Ăn trưa và phần ăn nhẹ có thể được cung cấp sớm bắt đầu vào 10:00 sáng cho đến 12:00 trưa.
Hiệu trưởng có quyền chọn cho phép được ăn trong phòng ăn của trường hoặc ăn trong phòng học

●
●
●
●

Tất cả trường tiểu học sẽ cung cấp giữ học sinh sau giờ học trọn những ngày còn lại của năm học
Sẽ có thủ tục ghi tên ra về bằng điện toán và thủ tục ghi danh trực tuyến – Không cho khách viếng vào trường.
Miễn Lệ Phí Ghi Danh cho năm học 20-21
Học Phí:

●

Giữ Trẻ
Campus Kids

Hoạch Định Kế Hoạch cho Phụ Huynh, Giảng Dạy Hỗn Hợp, Trực Tiếp và Trực Tuyến
●
●
●

Quy Định An Toàn
cho Trường Học

○ Ngày A/Ngày B = $20 (2 ngày/$10 mỗi ngày)
○ Trọn Tuần = $40 (5 ngày)
Sẽ có tỷ lệ là 20:1 Học sinh cho giáo viên
PPE sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và nhân viên, và sẽ tuân thủ dọn dẹp sạch mỗi ngày trong tất cả các trường học
Nhân viên y tế hoặc nhóm thành viên đáp ứng với COVID-19 sẽ khởi động phòng cách ly trong suốt thời gian giữ trẻ Campus Kids

Biện Pháp An Toàn cho Lớp Học
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Học sinh sẽ có chỗ ngồi được chỉ định trong lớp học và tất cả những vị trí khác để giám sát tiếp xúc hiệu quả. Giáo viên phải duy trì
bản sao biểu đồ vị trí chỗ ngồi.
Chỗ ngồi phải để học sinh hướng mặt về phía trước của lớp và/hoặc chỗ ngồi không ngay sau lưng học sinh khác nếu có thể.
Nhân viên và học sinh phải có riêng những nguồn thông tin, vật liệu và dụng cụ được chỉ định - khi có thể thực hiện được.
Những nguồn thông tin, vật liệu và dụng cụ phải được khử trừng giữa các lần sử dụng nếu phải chia sẻ để sử dụng.
Nhân viên và học sinh phải thường xuyên rửa và/hoặc vệ sinh sạch tay.
Những bề mặt được thường xuyên sử dụng phải được khử trùng thường xuyên.
Diễn đàn học trực tuyến phải được tận dụng tối đa để giảm thiểu tương tác vật lý, đặc biệt là trong suốt thời gian làm việc nhóm.
Giáo viên phải sử dụng tấm chắn thủy tinh hoặc giãn cách vật lý trong thời gian giảng dạy trong nhóm nhỏ.
Nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang khi không trong lúc ăn hoặc uống.
Có thể cần thiết phải để cửa phòng mở vì lý do thông hơi.

Bảo đảm những bề mặt bị va chạm nhiều phải được lau sạch mỗi giờ trong suốt ngày học
●
●
●
●

Những bề mặt bị va chạm nhiều bao gồm: bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, mặt bàn, tay nắm, bàn, điện thoại, bàn phiếm, bồn cầu,
vòi nước, bồn rửa tay, ghế, điện thoại, bàn, v..v..
Bề mặt va chạm với thức ăn phải được lau, rửa và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng
Bề mặt và những vật thể tại những nơi công cộng, như bàn phiếm phải được lau sạch và khử trùng sau mỗi lần sử dụng (ví dụ: bàn
phiếm giáo viên dùng để ghi tên vào, bàn phiếm học sinh dùng để ghi tên ăn điểm tâm/ăn trưa ..v..v.)
Trường học/nhân viên lau công được cung cấp khăn sợi mịn tái sử dụng được để nâng cao hệ thống vệ sinh hiện thời.

Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) sẽ được cung cấp và Quy Định An Toàn sẽ được tuân thủ như sau:
●
●
●
●
●
●
●
●

VẬN CHUYỂN

Tấm chắn cho bàn
Khẩu trang cho tất cả học sinh
Tất cả lớp học được cung cấp chai xịch với dung dịch vệ sinh để sử dụng lau bàn, máy vi tính, v..v.. trong lớp học.
Trạm vệ sinh tay
Kiểm tra nhiệt độ khi đến trường học
Sẽ khuyến khích thường xuyên rửa tay
Khuyến khích giãn cách xã hội
Tấm chắn thủy tinh đã được cung cấp cho tất cả trường học và được đặt tại bàn tiếp tân trong văn phòng

Hướng Dẫn và Yêu Cầu:
●
●

Chuyên chở sẻ sử dụng tuyến đường cũ đã có trước đây để đưa đón học sinh
Học sinh sẽ được chuyên chở đến và về từ trường

Hoạch Định Kế Hoạch cho Phụ Huynh, Giảng Dạy Hỗn Hợp, Trực Tiếp và Trực Tuyến
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nếu học sinh lên xe buýt trật ngày trong những ngày A/ngày B học hỗn hợp, tài xế sẽ chở học sinh đến trường và giao em cho nhân
viên quản trị chăm sóc để bảo đảm liên lạc với phụ huynh đưa em về nhà.
Nhiệt độ của học sinh sẽ không được đo tại trạm xe buýt, nhưng sẽ được kiểm tra khi học sinh vào trường học.
Tuyến xe trường tiểu học và tuyến xe dinh dưỡng sẽ được đăng tải trên trang mạng Vận Chuyển để phụ huynh tham khảo. Phụ
huynh có thể sử dụng WebQuery để xác định trạm xe buýt – bấm vào đây.
Sẽ có tối đa 40 học sinh trên mỗi chuyến xe buýt
Học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trên xe buýt trong khi vận chuyển
Phần ăn được cung cấp đến cộng đồng bắt đầu lúc 9:30 sáng mỗi Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu cho những học sinh nào ghi danh
học trực tuyến.
Phòng Vận Chuyển sẽ điều chỉnh số lượng học sinh trên xe trong vòng 30 ngày tái mở cửa trường để bảo đảm tuyến xe an toàn và
hiệu quả
Nhân viên chuyên chở sẽ được cung cấp với Dụng Cụ Bảo Vệ Cá Nhân
Tài xế và nhân viên phòng Vận Chuyển sẽ xịt bên trong mỗi xe buýt với hóa chất vệ sinh mỗi ngày giữa các tuyến xe. Việc này sẽ
mất khoảng 10 phút giữa mỗi tuyến xe.

Quy trình vận chuyển cho học sinh với nhu cầu đặt biệt
●
●

Nhân viên sẽ tạo ra và/hoặc điều chỉnh tuyến xe phù hợp căn cứ theo yêu cầu vận chuyển
Học sinh trong những lớp Học Khép Kín (Tự kỷ, Trí Tuệ Khiếm Khuyết) sẽ bắt đầu luân chuyển ngày A/B và sẽ tăng học trọn 5
ngày (Thứ Hai - Thứ Sáu) tùy chọn nếu học trực tiếp sau khi tham dự hai tuần định hướng. Văn Phòng Giáo Dục Đặc Biệt sẽ liên
lạc qua gọi điện thoại/email đến cho phụ huynh khi ngày học luân chuyển A/B được hoàn thiện và ngày bắt đầu học được thiết lập
cụ thể.

Giờ đưa đón học sinh cho mỗi khối lớp trong ngày học hỗn hợp A/B và Hình Thức Học Trực Tiếp
Trường Tiểu Học:
● Tuyến xe thứ 1 đón @ 7:00 sáng
● Tuyến xe thứ 2 đón @ 7:30 sáng
● Rước về @ 2:15 chiều
Thi Kiểm Tra Đón & Rước
● Đón @ 7:50 sáng
● Rước về @ 11:45 sáng
● Rước về @ 12:45 trưa
Tuyến Xe Dinh Dưỡng Phân Phát cho Học Trực Tuyến VLA:
● Phân Phát giữa 9:30 sáng - 11:30 sáng
● Lịch cấp thức ăn Thứ Hai, Thứ Tư, và Thứ Sáu

Hoạch Định Kế Hoạch cho Phụ Huynh, Giảng Dạy Hỗn Hợp, Trực Tiếp và Trực Tuyến
Yêu Cầu Khách
Viếng Trường

Quy Định
Sức Khỏe

Khách viếng không nhu cầu cần thiết sẽ không được phép vào trường
●

Họp mặt và họp phụ huynh sẽ được hẹn lịch trực tuyến đến phạm vi có thể được. Phụ huynh được phép vào trường học (đeo khẩu trang)
cho những khi rước về sớm.

Tất cả học sinh và nhân viên sẽ luôn luôn đeo khẩu trang.
Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được đo nhiệt độ khi vào trường.
Sẽ được khuyến khích thường xuyên rửa và vệ sinh tay.

Nếu nhân viên hoặc học sinh bị nhiểm bịnh, họ sẽ bị cách ly trong nơi được quy định (phòng cách ly) và học sinh sẽ bị
giữ cách ly cho đến khi được phụ huynh/người giám hộ đón về.
●
●
●
●

Y tá trường và/hoặc nhân viên y tế sẽ thực hiện chăm sóc y tế hoặc sơ cứu cần thiết căn cứ vào những triệu chứng được hiển thị.
Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ lập tức được thông báo và được khuyên cấp tốc đến trường để đưa học sinh đi chăm sóc y tế
thêm.
Nhân viên và học sinh đã được xác nhận với COVID-19 sẽ không được trở lại trường học cho đến khi đáp ứng yêu cầu quan trọng
của Phòng Sức Khỏe Cộng Đồng của tiểu bang (DPH) để trở lại làm việc.
Những ai có tiếp xúc gần với người được chẩn đoán với COVID-19 sẽ phải ở nhà và theo hướng dẫn DPH của tiểu bang nếu phát
triển các triệu chứng. Nếu ai không có những triệu chứng, thì theo hướng dẫn của DPH tiểu bang để cách ly phù hợp tại nhà. Nhân
viên y tế sẽ hỗ trợ những bước kế tiếp.

