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Với tư cách là người bảo vệ an toàn cho tất cả học sinh, sứ mệnh của các Trường Học Thành phố North
Kansas là đảm bảo rằng tất cả học sinh đều sẵn sàng khi bước vào cuộc sống và có nền tảng đạo đức trong
một thế giới luôn thay đổi thông qua những trải nghiệm học tập sáng tạo. Những trải nghiệm này truyền
cảm hứng cho việc học tập suốt đời, giúp học sinh hòa nhập tốt hơn và tạo dựng một cộng đồng thống
nhất. Mục đích của kế hoạch này là đảm bảo các hoạt động liên tục và an toàn của nhà trường, phục vụ tốt
nhất cho tất cả học sinh và nhân viên thông qua hướng dẫn trực tiếp, đầy đủ trong năm học 2021-2022.
Thông tin trong Kế Hoạch Quay lại an toàn với Hình thức giảng dạy trực tiếp và Tiếp Nhận Dịch Vụ Liên Tục
(SRCSP) của các Trường Học Thành Phố North Kansas (NKC) phù hợp với hướng dẫn của Sở Giáo dục Tiểu học
và Trung học Tiểu Bang Missouri (DESE). Kế hoạch này sẽ được cập nhật tối thiểu sáu tháng một lần hoặc khi
có thay đổi về các thông lệ và khuyến nghị trong suốt năm học 2021- 2022.

Tháng 6 năm 2021

NGƯỜI BẢO VỆ AN TOÀN CHO TẤT CẢ HỌC SINH

Tổng quan
Các Trường Học NKC đã học được nhiều bài học trong khi ứng phó với đại dịch. Giao tiếp và cộng tác
hiệu quả với tất cả các bên liên quan là vô cùng cần thiết. Điều này sẽ vẫn được ưu tiên khi chúng ta
bắt đầu năm học mới. Các Trường Học NKC đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Trong khi thế giới xung quanh chúng ta luôn thay đổi và phát triển, bắt buộc học khu cũng phải
không ngừng học hỏi và phát triển, chuẩn bị cho học sinh để các em thành công và kiên cường bất
chấp những cơ hội và thách thức mà COVID-19 mang lại cho cộng đồng của chúng ta.
Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, một nhóm chuyên trách bao gồm học sinh, phụ huynh, nhà giáo
dục, nhân viên được phân loại, đại diện của đoàn thể giáo viên, chuyên gia y tế và các cơ quan cộng
đồng mà chúng tôi cộng tác đã họp định kỳ để xác định các quy trình mà sẽ phục vụ tốt nhất cho tất
cả học sinh và nhân viên. Kết quả cuối cùng đòi hỏi sự kết hợp của các chiến lược giảm thiểu, giám
sát liên tục dữ liệu học khu và liên tục hợp tác với các đối tác y tế địa phương để hỗ trợ hướng dẫn
trực tiếp. Nhóm này sẽ đánh giá hiệu quả cộng tác với các bên liên quan tối thiểu sáu tháng một lần
hoặc khi có thay đổi về các thông lệ và khuyến nghị trong suốt năm học 2021-2022.
Các Trường Học NKC cảm ơn sự hỗ trợ
của cộng đồng khi chúng tôi cố gắng trở

Nội dung

thành người bảo vệ an toàn cho tất cả
học sinh. Tinh thần chung tay góp sức là
cực kỳ quan trọng. Các lãnh đạo học khu

• Các chiến lược giảm thiểu

sẵn sàng hợp tác với tất cả các gia đình

• Truy dấu tiếp xúc & Quy trình

học sinh khi trường học bắt đầu năm học

• Các cơ hội tiêm chủng

2021-2022!

• Chỗ ở
• Tiếp nhận dịch vụ liên tục
Truy cập nkcschools.org/coronavirus để có thêm
thông tin, cập nhật tình hình và các nguồn lực.
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Các chiến lược giảm thiểu
Các chiến lược giảm thiểu COVID-19 của các Trường Học NKC tuân theo hướng dẫn của Cục Y tế
Quận Clay (CCPHC), Sở Y tế và Dịch vụ Người cao tuổi Missouri (DHSS) và Sở Giáo dục Tiểu học và
Trung học Missouri (DESE). Việc thực hiện rõ ràng và nhất quán các chiến lược giảm thiểu được
khuyến nghị sẽ hỗ trợ việc hướng dẫn trực tiếp. Nếu có thay đổi trong khuyến nghị của các quan
chức y tế địa phương, tất cả các chiến lược sẽ được cập nhật theo đó.

VỆ SINH

ĐEO KHẨU TRANG
Cục Y tế Quận Clay không khuyến nghị các
trường học thực hiện yêu cầu đeo khẩu trang.
Hướng dẫn cập nhật của CCPHC cho các trường
học được ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2021
không còn khuyến nghị việc đeo khẩu trang bắt
buộc đối với học sinh hoặc người lớn đã được
tiêm chủng đầy đủ. Việc đeo khẩu trang tiếp
tục được khuyến nghị cho người lớn chưa được
tiêm chủng.

Bộ phận Dịch vụ Giám hộ của các Trường học
NKC đã triển khai các quy trình rõ ràng về vệ
sinh toàn diện suốt cả ngày và mỗi tối. Các bề
mặt có tần suất tiếp xúc cao đã được xác định
và các hệ thống thông gió được rà soát lại để hỗ
trợ mang đến môi trường trong lành.

DUY TRÌ KHOẢNG CÁCH
Việc duy trì khoảng cách cơ thể áp dụng đối với
học sinh và nhân viên không còn bắt buộc nữa.
Việc duy trì khoảng cách áp dụng đối với học sinh
và nhân viên có thể tiếp tục trong chừng mực có
thể, nếu một tình huống nào đó yêu cầu làm như
vậy.

Học sinh, nhân viên và khách không
bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các
địa điểm trong các Trường Học NKC.
Những người thích đeo khẩu trang thì cứ
thoải mái đeo. Học khu công nhận quyết
định đeo khẩu trang là một quyết định cá
nhân, và hoàn toàn tôn trọng điều này.

BIỆN PHÁP GIỮ VỆ SINH

Tính đến 6/2021, các quy định liên bang quy
định việc đeo khẩu trang bắt buộc trên các
phương tiện giao thông công cộng vẫn không
thay đổi. Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được
yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang khi đi trên xe
buýt của các Trường học NKC.

Vệ sinh cá nhân vẫn là một biện pháp phòng
ngừa chính. Học sinh sẽ tiếp tục được giáo dục
và củng cố kiến thức về rửa tay thường xuyên và
che miệng khi ho và hắt hơi. Nước rửa tay sẽ có
sẵn khắp mỗi địa điểm.
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Truy dấu tiếp xúc & Quy trình
Mục tiêu của các quy trình truy dấu tiếp xúc của các Trường Học NKC là giảm thiểu rủi ro COVID-19
trong các địa điểm thuộc trường học của chúng tôi thông qua việc xác định, theo dõi và hướng dẫn
trong trường hợp có khả năng xuất hiện một ca dương tính. Các nỗ lực truy dấu tiếp xúc nội bộ của học
khu tuân thủ các nỗ lực của Cục Y tế Quận Clay và Sở Y tế Thành phố Kansas, Tiểu Bang Missouri.
Các quy trình phòng chống COVID-19 của các
Trường Học NKC có sẵn trực tuyến tại đây.

Quy trình cung cấp
thông tin

Các quy trình được ban hành cho tất cả
các tình huống có thể xảy ra, bao gồm:

Mục tiêu là luôn chia sẻ tất cả những gì
chúng tôi có thể khi có thể, đồng thời
tuân thủ các hướng dẫn trong Đạo luật
về trách nhiệm giải trình và cung cấp bảo
hiểm y tế (HIPAA) và/hoặc Đạo luật về
quyền riêng tư và quyền giáo dục gia
đình (FERPA). Để đảm bảo mức độ minh
bạch cao nhất có thể, chúng tôi sẽ thông
báo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng
trong trường hợp có ca nhiễm có thể xảy
ra hoặc đã xác nhận.

• Các triệu chứng COVID-19 không biết
nguồn phơi nhiễm

• Đã biết hoặc có khả năng phơi
nhiễm với một cá nhân nhiễm
COVID-19 trong hoặc ngoài khuôn
viên trường

• Xét nghiệm hoặc chẩn đoán dương tính với
COVID-19

• Xem xét tình trạng tiêm chủng
• Xem lại các quy trình tại nơi làm việc
hoặc trường học, bao gồm cả các tiêu
chí xét nghiệm

Nhân Viên:
Tất cả nhân viên trong tòa nhà, bao
gồm cả nhân viên đang đi công tác và
nhân viên đã được phân loại, đều sẽ
biết về một ca dương tính trong tòa
nhà của họ.

Kể từ tháng 6 năm 2021, những cá nhân chưa
tiêm chủng bị nghi là đã phơi nhiễm COVID-19
sẽ được yêu cầu phải nghỉ học trong mười
ngày và có khả năng trở lại trường sau bảy
ngày nếu đáp ứng các tiêu chí xét nghiệm.
Các Trường Học NKC sẽ hỗ trợ nhân viên và
các gia đình học sinh để họ được xét nghiệm
chẩn đoán thông qua các nguồn lực cộng
đồng sẵn có.

Các gia đình học sinh:
Tất cả gia đình của các học sinh học
cùng trường sẽ được thông báo về
một ca dương tính, bất kể mức độ
phơi nhiễm.

Các quy trình về cách ly tại nhà sẽ được cập
nhật khi cần để phù hợp với hướng dẫn của Bộ
Y Tế.
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Những vấn đề khác cần xem xét
CÁC CƠ HỘI TIÊM CHỦNG
Mục tiêu của các Trường học NKC là đảm bảo rằng các nhân viên và gia đình học sinh muốn tận dụng
cơ hội được tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 có thể tiếp cận cơ hội này theo cách thuận tiện nhất.
Khi các nhà giáo dục K-12 của tiểu bang Missouri được chấp thuận tiêm vắc-xin vào tháng 3 năm 2021,
các Trường học NKC đã tổ chức một loạt phòng khám tại chỗ cho tất cả nhân viên. Vì tất cả cá nhân từ
16 tuổi trở lên đều đủ điều kiện tiêm chủng, học khu đã hợp tác với Children’s Mercy nhằm tạo các cơ
hội tiêm chủng tại mỗi trường trung học. Đối với học sinh từ 12-15 tuổi, các Trường học NKC đã phối
hợp với nhiều tổ chức để tổ chức các phòng khám tại các điểm trường của chúng tôi trên toàn học khu.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo cơ hội tiêm chủng cho học sinh và nhân viên, bao gồm tiêm vắc-xin cho học
sinh nhỏ tuổi hơn khi điều kiện xét tiêm chủng được mở rộng. Tình trạng tiêm chủng không phải là điều
kiện để duy trì việc làm cũng như quyền tiếp cận các hoạt động nói chung và hoạt động thể thao nói
riêng.

CHỖ Ở
Chỗ ở sẽ được cung cấp cho học sinh khi cần hoặc khi có yêu cầu theo Chương Trình Giáo dục Cá nhân
(IEP) của các em.
Các bên liên quan đại diện cho quyền lợi của trẻ em khuyết tật, người học tiếng Anh, trẻ em vô gia cư,
trẻ em và thanh thiếu niên trong các trung tâm chăm sóc thay thế, học sinh nhập cư, trẻ em bị giam giữ
và các nhóm dân cư thiếu tiện nghi khác sẽ giám sát việc thực hiện chương trình trên để xác định xem
có cần thêm chỗ ở và/hoặc điều chỉnh hay không.
Chương trình này được tổ chức theo ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh mà các Trường học NKC phục vụ.
Cũng có lựa chọn học tập trực tuyến cho các gia đình K-12, là những gia đình muốn con họ sử dụng
hình thức học tập này trong năm học 2021-2022. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
nkcschools.org/virtual.

TIẾP NHẬN DỊCH VỤ LIÊN TỤC
Những cập nhật trên đối với quy trình sẽ tiếp tục diễn ra trong suốt mùa hè và mùa thu. Trong
trường hợp xét thấy số lượng ca dương tính tăng lên trong cộng đồng của mình, các Trường học NKC
sẽ cùng với Sở Y Tế đánh giá lại các quy trình bảo vệ sức khỏe và an toàn của học khu.
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Tài liệu tham khảo
Nếu có câu hỏi, nhận xét hoặc thắc mắc liên
quan đến kế hoạch được cộng tác triển khai
này nhằm mục tiêu giúp học sinh Quay lại an
toàn với Hình thức giảng dạy trực tiếp tại
trường và Tiếp Nhận Dịch Vụ Liên Tục, vui lòng
liên hệ với các Trường Học Thành Phố North
Kansas theo số 816.321.5000.

• Hướng Dẫn Dành Cho Các Trường
Của Cục Y Tế Quận Clay

• Hướng dẫn của DESE & DHSS Tiểu
Bang Missouri Về Việc Mở lại & Hoạt
động của Các Trường

Để biết thêm thông tin và được cập nhật, vui
lòng truy cập nkcschools.org/coronavirus.

2000 NE 46th St.
Kansas City, Missouri 64116
816.321.5000

nkcschools.org
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