{Translation from English into Vietnamese}

Học khu Thành phố
North Kansas

Kế hoạch quay lại trường

Từ 10.7.2020

TUYÊN BỐ
SỨ MỆNH
Như một chiến binh bảo
vệ tất cả học sinh, sứ
mệnh của Học khu Thành
phố North Kansas là đảm
bảo tất cả học sinh đều
sẵn sàng cho cuộc sống và
đặt nền tảng về đạo đức
trong một thế giới luôn
thay đổi thông qua những
trải nghiệm giáo dục đổi
mới:
❖ Truyền cảm hứng
học tập suốt đời
❖ Nắm bắt sự toàn
diện
❖ Tạo dựng một
cộng đồng thống
nhất
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Kinh nghiệm trường học (tiếp)
Chúng tôi có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro khi học sinh đến trường và tan trường?

Đến trường và tan trường có thể là một thử thách với số lượng lớn học sinh tụ tập, gây khó khăn cho việc giãn
cách vật lý. Do đó các trường sẽ truyền đạt một kế hoạch cho phép nhiều lối đi cho học sinh khi đến trường và
tan trường. Việc sử dụng nhiều lối đi sẽ chỉ áp dụng cho một số tòa nhà nhất định khả thi và an toàn. Các biển
báo sẽ được đặt ở bên ngoài như môt lời nhắc nhở cho học sinh về khoảng cách vật ký với bạn bè trong tòa nhà
hoặc bên ngoài. Học sinh sẽ được yêu cầu trực tiếp đi bộ đến phòng học hoặc lớp học giờ đầu để tránh tụ tập ở
hành lang. Cân nhắc thêm cho các gia đình bao gồm:
• Thả học sinh càng gần thời gian bắt đầu vào lớp càng tốt và không quá sớm để tránh việc tập hợp học sinh
trước khi cửa mở.
• Nếu có thể, hãy lái xe đươc trẻ đến và rời trường mỗi ngày để giảm thiểu số học sinh đi xe buýt.
• Khi thả con ở trường, xin nhắc nhở chúng rằng việc đầu tiên khi chúng vào tòa nhà là rửa tay hoặc sử dụng
chất sát khuẩn tay ở lối vào các tòa nhà hoặc trong lớp học của chúng. Học sinh sẽ được rửa tay thường
xuyên trong suốt cả ngày.
Xin hãy kiên nhẫn với nhân viên của hạt khi họ làm việc để thực hiện các quy trình mới. Thủ tục đến trường và
tan tường ban đầu có thể mất nhiều thời gian hơn so với các năm trước. Sự thông cảm của bạn được đánh giá
cao.
Không cảm thấy thoải mái khi để con đến trường, tôi có những sự lựa chọn nào?

Nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi cho con đi học vào mùa thu này, vui lòng liên hệ với chính quyền để thảo
luận về các lựa chọn có thể vào thứ Sáu ngày 31 tháng 7. Mục tiêu là hợp tác với các gia đình để phát triển kế
hoạch giáo dục tốt nhất có thể cho học sinh trong thời gian này đại dịch.
Làm thế nào để con tôi học một số tiêu chuẩn quan trọng có thể khó thành thạo thông qua học trực tuyến
nhưng cần thiết trong khóa học hoặc lớp cấp tiếp theo để thành công?

Vào mùa hè, các nhóm giáo viên đã hợp tác để xác định tiêu chuẩn nào được dạy vào mùa xuân năm 2020 là
điều cần thiết cho sự thành công của học sinh ở lớp cấp tiếp theo hoặc khóa học tiếp theo. Các tiêu chuẩn này sẽ
được nêu bật trong chương trình giảng dạy và giáo viên sẽ dành vài tuần đầu tiên để giảng dạy lại trường và củng
cố các tiêu chuẩn này.
Tôi đã đọc các đề xuất cho các trường để tạo lịch học xen kẽ nhằm bảo đảm giãn cách vật lý. Học khu NKC có tạo
lịch học xen kẽ để con tôi không cần phải đến trường hàng ngày không?

Kế hoạch của học khu là mở cửa các trường học vào ngày 24 tháng 8, sử dụng các hướng dẫn do Trung tâm Y tế
Công cộng Quận Clay quy định. Hy vọng của chúng tôi là sẽ bắt đầu được năm học mới với tất cả các học sinh
tham dự. Trong trường hợp sở y tế yêu cầu một trường học hoặc học khu giảm số lượng học sinh, lịch học xen kẽ
sẽ được thực hiện như chi tiết ở trang tiếp theo. Có một loạt các mô hình đã được thảo luận và chia sẻ trên khắp
cộng đồng giáo dục trong những tháng gần đây và tại các quốc gia nơi các trường mở cửa lại vào mùa xuân. Sau
khi kiểm tra nhiều kịch bản, chúng tôi đã xây dựng bốn lựa chọn khác nhau cho lịch học của mình nhằm giải quyết
yêu cầu giảm số lượng học sinh. Trong kịch bản hai và ba, học sinh sẽ đến trường để học trực tiếp vào những
ngày cụ thể theo chữ cái đầu của họ. Mô hình này sẽ đảm bảo các gia đình có nhiều trẻ em đều đi học trong cùng
một ngày trong khi cũng cung cấp một lịch trình phù hợp và có thể đoán trước được. Các trường sẽ làm việc để
đảm bảo rằng các học sinh trong một gia đình có họ khác nhau cũng học tại trường theo cùng một lịch trình. Học
sinh không tham dự trực tiếp sẽ tham gia học trực tuyến tại nhà. Nếu có thể, những cân nhắc bổ sung sẽ được
đưa ra để cung cấp hướng dẫn trực tiếp hơn với học sinh thuộc lớp tiền mẫu giáo đến lớp 2, học sinh khuyết tật và
người học tiếng Anh. Thứ Sáu sẽ là ngày để học sinh bắt kịp với mọi công việc, bài tập, và để nhân viên xây dựng
các kế hoạch cho cả hướng dẫn trực tiếp và học tập trực tuyến.

{Translation from English into Vietnamese}

Kinh nghiệm trường học
Chúng tôi có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro tại trường học?

Dựa trên hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Công cộng Quận Clay, Sở Y tế Thành phố
Kansas và các chuyên gia y tế địa phương khác trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19, học khu đã xây
dựng một kế hoạch chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên đi đầu trong việc trở lại trường
học. Giáo viên lớp học và nhân viên hỗ trợ sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng đối với sức khỏe và sự khỏe
mạnh của học sinh. Để xem thông tin chi tiết hơn về các quy trình vệ sinh lớp học hàng ngày của chúng tôi và các
quy tắc lớp học mới, vui lòng xem lại các điều sau:
Tiền mẫu giáo và Khép kín. Mẫu giáo-5, 6-8, 9-12, và hướng dẫn lớp học bổ sung.
Các biện pháp an toàn bổ sung ngoài kiểm tra danh sách lớp học hàng ngày và hàng giờ bao gồm:
* Nhân viên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang vải trong hầu hết các ngày học, đặc biệt là khi khó bảo đảm giãn
cách vật lý. Học sinh cũng sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang vải và được khuyến khích tự sử dụng khẩu trang của
mình. Tuy nhiên, học khu cũng đã mua khẩu trang vải cho học sinh và sẽ có sẵn vào ngày đầu tiên đến trường.
* Trong phạm vi có thể, học sinh sẽ được ngồi cách xa nhau trong lớp học để đảm bảo giãn cách vật lý.
* Chúng tôi sẽ hạn chế sử dụng vật tư cộng đồng (bút chì, máy tính, thiết bị phòng thí nghiệm, máy móc, thiết bị
thể dục., v.v.) khó khử trùng trong lớp học hoặc vào giờ ra chơi.
* Trong phạm vi có thể, thời khóa biểu sẽ được sắp xếp để giảm thiểu các cuộc tụ họp lớn ở hành lang.
Đối với quy trình bổ sung cho những lớp Mỹ thuật, FACS, thể dục và các lớp học kết hợp, vui lòng xem thêm ở
phần Encore.
Vào ngày đầu tiên đến trường và trong suốt tuần đầu tiên, các quy trình an toàn mới này sẽ được dạy và thực
hành trong tất cả các lớp học của chúng tôi. Sự hỗ trợ của phụ huynh và củng cố các biện pháp mới này sẽ rất
quan trọng trong việc cung cấp môi trường an toàn nhất có thể cho học sinh.
Chúng tôi có thể làm gì để giảm thiểu rủi ro tại giờ ăn trưa?

Sức chứa phòng ăn trong bữa trưa sẽ giảm để bảo đảm giãn cách vật lý, đặc biệt yêu cầu một số học sinh ăn
trong lớp học hoặc trong không gian riêng xác định. Nhân viên dịch vụ thực phẩm sẽ tiếp tục chủ động với việc lựa
chọn thực phẩm và liên lạc với giáo viên để đảm bảo học sinh bị dị ứng thực phẩm không tiếp xúc với thực phẩm
mà các em bị dị ứng. Nếu bạn muốn gửi bữa trưa cho con, vui lòng đảm bảo rằng bạn đang tuân theo tất cả
hướng dẫn được đặt ra bởi giáo viên lớp học vì chúng liên quan đến chứng dị ứng của học sinh.
Giờ giải lao sẽ khác như thế nào?

Các trường sẽ xây dựng lịch trình giải lao giới hạn số lượng học sinh trên sân chơi hoặc trong một khu vực cụ thể
của sân chơi. Điều này có thể khác nhau ở mỗi trường do sự khác biệt về không gian sân chơi ở mỗi nơi.
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Kịch bản học theo lịch
Với rất nhiều điều chưa biết trước năm học 2020-21, Học khu NKC muốn đảm bảo toàn bộ cộng đồng được chuẩn
bị cho mọi thay đổi trong lịch học có thể được yêu cầu thực hiện theo chỉ dẫn của sở y tế. Các kịch bản dưới đây
phác thảo tỷ lệ phần trăm học sinh trong mỗi trường sẽ tham dự trực tiếp mỗi ngày trong tuần. Việc giảm học sinh
đi học mỗi ngày sẽ cho phép khoảng cách vật lý giữa các học sinh và nhân viên lớn hơn, do đó giảm thiểu rủi ro.
Học sinh sẽ được chỉ định vào các nhóm dựa trên chữ cái đầu của họ. Các trường học sẽ làm việc để đảm bảo rằng
các học sinh trong một gia đình có họ khác nhau sẽ đi học theo cùng một lịch trình. Điều này cho phép các gia đình
lên kế hoạch phù hợp vì tất cả con cái họ sẽ đi học trong cùng một ngày. Những cân nhắc bổ sung sẽ được đưa ra
cho các nhu cầu học tập khác nhau của tất cả các học sinh. ■
;:

Học khu Thành phố North Kansas
Các kịch bản cho năm học 2020-2021
Học khu North Kansas vui mừng chào đón các học sinh trong năm học 2020-2021. Trong trường
hợp sở y tế yêu cầu học khu giảm số lượng học sinh để bảo đảm tăng cường giãn cách xã hội,
Học khu North Kansas đã xây dựng nhiều kịch bản. Mục đích của các kịch bản này là cho phép
lập kế hoạch sớm cho những điều có thể xảy ra với các gia đình của chúng ta.
KỊCH BẢN I; HÀNG TUẦN, VỚI 5 NGÀY HỌC TRỰC TIẾP

1

THỨ 3

THỨ 2

Tất cả học sinh học
trực tiếp

Tất cả học sinh học
trực tiếp

THỨ 5

THỨ 4

THỨ 6

Tất cả học sinh học
trực tiếp

Tất cả học sinh học
trực tiếp

Tất cả học sinh học
trực tiếp

KỊCH BẢN 2: TUẦN CẢI TIẾN, VỚI HAI NHÓM HỌC TRỰC TIẾP (50% HỌC SINH MỖI NHÓM)
HỌC TRỰC TUYẾN NHỮNG NGÀY CÒN LẠI {NHÓM A: HỌ TỪ A-I NHÓM B: HỌ TỪ N-Z)
THỨ 2

Nhóm A: học trực tiếp
Nhóm B: học trực tuyến

3
4

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

Nhóm A: học trực tiếp
Nhóm B: học trực tuyến

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Nhóm A: học trực tuyến
Nhóm B: học trực tiếp

THỨ 6

Nhóm A: học trực
tuyến B: học trực tiếp
Nhóm

KỊCH BẢN 3: TUẦN CẢI TIẾN, VỚI 4 NHÓM HỌC TRỰC TIẾP (25% HỌC SINH MỖI NHÓM}
HỌC TRỰC TUYẾN NHỮNG NGÀY CÒN LẠI (NHÓM A: HỌ TỪ A-F, NHÓM B: G-L, NHÓM C: M-R, NHÓM D: S-Z}
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5

Nhóm A: học trực tiếp
BCD: học trực tuyến

Nhóm B: học trực tiếp
ACD: học trực tuyến

Nhóm C: học trực tiếp
ABD: học trực tuyến

Nhóm D: học trực tiếp
ABC: học trực tuyến

THỨ 6

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

KỊCH BẢN 4; CHỈ HỌC TRỰC TUYẾN, KHÔNG HỌC TRỰC TIẾP
THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Tất cả học sinh
Học trực tuyến

Vào thời điểm này, chúng tôi đang lên kế hoạch bắt đầu đi học bằng kịch bản 1. Nếu quyết định được
đưa ra để chuyển sang kịch bản 2-4, Học khu Thành phố North Kansas sẽ ban hành kế hoạch học tập
từ xa của chúng tôi. Chi tiết về kế hoạch này sẽ được thông báo với các gia đình và đăng trên trang
web của chúng tôi tại địa chỉ:
https://www.nkcschools.org/coronavirus

Quy trình ăn sáng và ăn trưa
Con tôi sẽ được bảo vệ như thế nào trong giờ ăn?

Tất cả nhân viên Thực phẩm và Dinh dưỡng đều được đào tạo kỹ lưỡng về an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tất cả
các nhà quản lý Thực phẩm và Dinh dưỡng đều giữ thẻ Quản lý phục vụ an toàn. Sở y tế thường xuyên kiểm tra
nhà bếp của trường và trao giải thưởng cho các tòa nhà trong khu với xếp hạng hàng đầu về sự sạch sẽ. Sử
dụng các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng, Học khu NKC sẽ chia nhỏ trong các hoạt động dịch vụ bữa ăn tại
thời điểm này.
Giai đoạn 1

Dựa trên hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và Hiệp hội Hội đồng Trường
học Missouri (MSBA), hầu hết học sinh sẽ ăn sáng và ăn trưa trong lớp học. Điều này cho phép chúng tôi hạn
chế các cuộc tụ họp lớn khi mà khoảng cách vật lý và đeo khẩu trang sẽ khó khăn. Các biện pháp an toàn bổ
sung bao gồm:
•

Bàn học sẽ được khử trùng giữa các lần sử dụng của học sinh.

•

Học sinh sẽ rửa hoặc vệ sinh tay trước khi ăn (để giảm khả năng ăn phải vi-rút sau khi chạm vào các bề
mặt tiếp xúc với thực phẩm như kẹp, hàng hóa, tay cầm, v.v.). Không được phép tự phục vụ trong thời
gian này.

•

Tất cả học sinh sẽ dùng bữa trong lớp.

•

Bữa sáng và bữa trưa sẽ được đóng gói sẵn hoặc gói riêng. Không cần đặt hàng trước.

•

Sẽ có một lựa chọn cho bữa sáng và bữa trưa trong Giai đoạn 1. Đồ ăn nhẹ không có sẵn trong giai
đoạn này.

•

Việc thay thế bữa ăn và chỗ ngồi sẽ được thực hiện cho những học sinh bị dị ứng / không dung nạp thực
phẩm, dựa trên các mẫu đơn y tế trong hồ sơ.

•

Các bữa ăn có thể được gửi từ nhà. Tuy nhiên, một số thành phần có thể bị hạn chế để giảm thiểu rủi ro
cho học sinh bị dị ứng thực phẩm nghiêm trọng. Giáo viên của học sinh sẽ thông báo cho bạn nếu rơi
vào trường hợp này.
Ngoài các quy trình vệ sinh thông thường, bếp sẽ được khử trùng vào đầu và cuối của tất cả các ca
chuẩn bị thực phẩm.

•

Giai đoạn 2

Dựa trên hướng dẫn của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và Hiệp hội Hội đồng Trường
học Missouri, tất cả thức ăn được phục vụ hoặc yêu cầu đều được đóng gói trước.
•

Học sinh sẽ rửa hoặc sát khuẩn tay trước khi vào khu vực phục vụ (để giảm khả năng lây
truyền vi-rút sang người khác thông qua các bề mặt tiếp xúc như kẹp, hàng hóa, tay cầm,
v.v.).

•

Học sinh sẽ chọn giữa các thành phần bữa ăn đóng gói sẵn hoặc gói riêng. Sẽ có giới hạn
lựa chọn món chính, phụ, và sữa tại thời điểm này. Sẽ có thêm đồ ăn nhẹ có sẵn để mua.
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•

Học sinh sẽ quét thẻ ID tại máy tính tiền, sử dụng máy quét cảm ứng. Trong nỗ lực hạn chế
tiếp xúc, nhân viên thu ngân không thể lấy tiền mặt hoặc séc tại quầy đăng ký. Xem trang ll
để biết thông tin về các khoản thanh toán.

•

Học sinh sẽ rửa hoặc sát khuẩn tay trước khi ăn (để giảm khả năng ăn phải vi-rút sau khi
chạm vào các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm như kẹp, hàng hóa, tay cầm, v.v.).

•

Bữa ăn thay thế và chỗ ngồi sẽ được cung cấp cho các học sinh bị dị ứng/không dung nạp
thực phẩm, dựa trên các tài liệu y tế trong hồ sơ.

•

Bàn ăn sẽ được khử trùng giữa mỗi lần sử dụng của học sinh.
Ngoài các quy trình vệ sinh thông thường, nhà bếp và khu vực phục vụ sẽ được khử trùng
vào lúc bắt đầu và kết thúc việc chuẩn bị thức ăn và dịch vụ bữa ăn.

•

i

{Translation from English into Vietnamese}

Quy trình ăn sáng và ăn trưa (tiếp)
Học sinh trả tiền cho bữa ăn bằng cách nào?

Học sinh sẽ trả cho bữa ăn của mình dựa trên tình trạng miễn phí, giảm giá hoặc trả toàn bộ, sử dụng quy trình
tương tự như trong những năm học trước. Đơn đăng ký bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá mới phải được điền mỗi
năm sau này 1 tháng 7. Bạn có thể đăng ký tại đây: https://bit.lv/3doulEh. Nếu thu nhập của bạn đã giảm hoặc
số người trong gia đình bạn tăng lên, vui lòng xem xét hình thức áp dụng.
Bữa ăn phải được trả trước thời hạn. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến thông qua My Payments Plus tại
đây: https://bit.lv/3eFaZe2: hoặc bằng cách gửi tiền mặt hoặc séc qua hoc sinh cho giáo viên hoặc đặt vào hộp
thanh toán (mới) trên tường bếp.
Thông tin thêm về bữa ăn tại trường học có thể tìm tại trang web Thức ăn và dinh dưỡng của khu:

https://bit.lv/3eEWi9G.

i

An toàn về xã hội, cảm xúc và sức khỏe
Sức khỏe xã hội/cảm xúc của con tôi sẽ được giải quyết như thế nào khi lớp học tiếp tục?

Nhân viên hỗ trợ (Cố vấn và Chuyên gia Tài nguyên Cộng đồng Trường học) sẽ làm việc như sau:
• Tạo sự phát triển chuyên nghiệp để xây dựng đội ngũ nhân viên về các phản ứng điển hình của thời thơ ấu
đối với căng thẳng và chấn thương..
• Phối hợp với các giáo viên trong các hoạt động trong lớp để giải quyết vấn đề sức khỏe tinh thần của học sinh
khi trở lại trường.
• Phối hợp với các cơ quan cộng đồng với các hoạt động tốt nhất.
• Cung cấp các bài học trên lớp về các kỳ vọng và chương trình của trường xung quanh việc thực hành an toàn
sức khỏe và giãn cách vật lý để giúp học sinh điều chỉnh lại lịch học đầy đủ.
Những loại PPE (thiết bị bảo vệ cá nhân) có sẵn trong trường?
•
•
•
•
•
•

Tất cả các nhân viên và học sinh sẽ được cung cấp khẩu trang đặc hiệu hoặc khẩu trang vải có kích thước phù
hợp. Nhân viên và học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong thời gian thích hợp trong ngày.
PPE (găng tay, khẩu trang, áo choàng) sẽ được cùng cấp cho nhân viên phòng y tế và nhân viên làm việc gần
với những học sinh có nhu cầu đặc biệt.
Tấm chắn mặt sẽ được cung cấp cho y tá để sử dụng khi tiến hành thủ thuật trên học sinh.
Nhiệt kế cảm ứng có sẵn để sử dung trong trường học (nhiệt kế kỹ thuật số mỗi trường với nhiệt kế phụ bổ
sung).
Chất khử trùng/chất làm sạch, xà phòng rửa tay và khăn giấy được cung cấp ở tất cả các tòa nhà.
Khẩu trang y tế có sẵn cho:
•
Nhân viên phòng y tế
•
Bất kỳ nhân viên nào làm việc với một đứa trẻ yếu ớt về mặt y tế
•
Bất kỳ ai biểu hiện triệu chứng

Điều gì xảy ra nếu một học sinh hoặc nhân viên kiểm tra dương tính với COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với người
mắc?

Như bạn có thể tưởng tượng, mùa thu và mùa đông sẽ đưa ra một số thách thức vì các triệu chứng COVID-19 có
thể giống với các triệu chứng cảm lạnh và cúm khác. Do đó, y tá của trường sẽ xác định xem các triệu chứng có
khớp với các tiêu chí về quan ngại COVID-19 hay không. Trong trường hợp y tá trường xác định các triệu chứng
có thể liên quan đến COVID-19:
Học sinh hoặc nhân viên sẽ được tách ra khỏi các học sinh khác.
Phụ huynh sẽ được liên lạc ngay để đón con họ rời trường.
• Anh chị em hoặc những người khác sống trong cùng gia đinh với đứa trẻ hoặc nhân viên đó và học tại Học
khu NKC sẽ được kiểm tra.
• Thông tin về địa điểm kiểm tra sẽ được cung cấp cho gia đình.
• Chúng tôi sẽ kết nối với các cá nhân và gia đinh rồi yêu cầu họ không được quay trở lại tất cả các khuôn viên
trường đến khi 72 giờ qua mà không bị sốt và 10 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu hoặc
cho đến khi được bác sĩ bác bỏ. Nhân viên sẽ liên lạc với gia đình để đảm bảo tuân thủ điều mong đợi này.
• Tất cả nhân viên và học sinh tiếp xúc gần với cá nhân đó (hơn 10 phút trong bán kính 2 mét) sẽ được nhận
dạng. Những liên hệ gần sẽ được yêu cầu không trở lại trường trong 14 ngày. Nếu tại thời điểm đó (những) cá
nhân không thể hiện bất kì triệu chứng nào của COVID-19, họ có thể quay lại trường.
• Nhân viên có kết quả dương tính với COVID-19 sẽ được yêu cầu không qua lại cho đến khi 72 giờ qua mà
không bị sốt và 10 ngày trôi qua kể từ khi các triệu chứng xuất hiện lần đầu hoặc cho đến khi được bác sĩ bác bỏ.
•
•

{Translation from English into Vietnamese}

Khách thăm quan trường
Con tôi uống thuốc và tôi bắt buộc phải đưa nó cho y tá. Làm thế nào để tôi mang thuốc đến trường??

Hãy tiếp tục làm những gì bạn đã làm trước đây và nhận được giấy tờ của bác sĩ của bạn. Khi bạn có thuốc và
mẫu chấp thuận, xin vui lòng sắp xếp thời gian để gặp y tá của trường. Vui lòng đeo khẩu trang / che mặt khi
bạn gặp nhân viên nhà trường. Ai đó sẽ gặp bạn bên ngoài tòa nhà để lấy thuốc và mẫu đơn nếu cần thiết..
Làm sao để tôi đón con sớm? Y tá của trường gọi và con tôi bị ốm và cần phải về nhà.

Vui lòng gọi khi bạn đến trường và cho văn phòng biết rằng bạn cần kiểm tra con sớm, nếu cần thiết, một nhân
viên sẽ hộ tống con bạn đến xe của bạn và yêu cầu bạn đăng ký cho con ở ngoài trường cả ngày..
Ngày học đã bắt đầu và con tôi đến muộn. Tôi có nên đưa con đến văn phòng?

Có, có thể chấp nhận cho con bạn vào văn phòng và kiểm tra. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đeo khẩu trang khi vào
trong tòa nhà và duy trì giao thức giãn cách vật lý. Tuy nhiên, nếu bạn không cảm thấy thoải mái khi đưa con đi
bộ vào tòa nhà, xin hãy gọi cho văn phòng, một nhân viên sẽ đến xe và đưa con bạn đến văn phòng.
Tôi có thể giám sát phòng học của con không?

Khi chúng tôi làm việc để hạn chế số lượng người lớn trong trường trong đại dịch này, chúng tôi sẽ yêu cầu phụ
huynh / người giám hộ không giám sát trong các lớp học vào thời điểm này. Chúng tôi mong muốn trở lại các
giao thức giám sát sát trước đây trong tương lai gần.
Tôi có thể tham dự các bữa tiệc ở trường và ăn trưa cùng con không?

Thật không may, để hạn chế số lượng người lớn trong tòa nhà/lớp học, chúng tôi sẽ tạm thời ngừng cho phép
phụ huynh tình nguyện tại các bữa tiệc ở trường. Ngoài ra vì các bữa ăn sẽ được phục vụ trong các lớp học với
không gian hạn chế, chúng tôi cũng sẽ tạm thời ngừng để phụ huynh ăn trưa cùng con trong ngày học. Chúng
tôi mong muốn trở lại những quy trình bình thường sau khi vượt qua đại dịch này.
Tôi có một cuộc gặp Chương trình giáo dục cá nhận (IEP), 504 hoặc họp phụ huynh, tôi có thể đến tham dự
không?

Trong kịch bản một (năm ngày học trực tiếp), các cuộc họp IEP sẽ được tổ chức trong khuôn viên trừ khi phụ
huynh yêu cầu một hình thức khác (qua điện thoại hoặc họp ảo). Các thành viên nhóm IEP đi lại giữa các tòa nhà
có thể tham gia họp ảo như nếu phụ huynh đồng ý. Trong kịch bản hai (hai ngày học trực tiếp), ba (một ngày học
trực tiếp) hoặc bốn (tất cả các ngày học trực tuyến), các cuộc họp IEP sẽ được tổ chức ảo trừ khi phụ huynh
không thể tham gia trực tuyến do thiếu công nghệ. Trong những trường hợp này, các giao thức sàng lọc cấp
huyện và các biện pháp giãn cách vật lý sẽ được tuân thủ. Trong kịch bản hai, ba hoặc bốn, ưu tiên là tiến hành
các cuộc họp ảo bất cứ khi nào có thể.
Chúng tôi vẫn có thể họp phụ huynh và giáo viên (PTA) hàng tháng chứ?

Có, nhưng chúng tôi đặc biệt khuyến khích các cuộc họp ảo tại thời điểm hiện tại. Nếu một cuộc họp trực tiếp
được tiến hành tại cơ sở trường học, chúng tôi yêu cầu các cuộc họp PTA giới hạn số lượng người lớn tham dự và
yêu cầu đeo khẩu trang và tuân theo các hướng dẫn giãn
cách vật lý.
it
Lớp học của con tôi sẽ đi thực địa hay có khách mời chứ?

Quy trình làm sạch và sát khuẩn
Những quy trình nào sẽ được áp dụng trong mỗi tòa nhà để khử trùng đúng cách các lớp học và các bề mặt
thường chạm vào?
• Quản lý cơ sở sẽ đào tạo nhân viên về cách khử trùng bàn, ghế và các bề mặt thường chạm vào.
• Các quy trình thường xuyên làm sạch những điểm chạm sẽ được đội ngũ nhân viên vệ sinh thực hiện

để khử khuẩn những khu vực quan trọng hàng ngày. Số lượng hàng trong kho sẽ thường xuyên được
theo dõi và ghi nhận để cung cấp cho các trường. Có thể phải thay đổi tùy thuộc vào nguồn cung cấp.
• Nhân viên sẽ yêu cầu học sinh sát khuẩn tay trước khi vào mỗi lớp học, trước và sau khi ăn trưa trong
lớp học. Giáo viên trường cấp ba và cấp hai sẽ yêu cầu học sinh phải sát khuẩn tay trước khi đi vào phòng
học, trước và sau bữa trưa. Giáo viên tiểu học sẽ sắp xếp thời gian để học sinh rửa tay thường xuyên
trong ngày, bao gồm nhưng không hạn chế, thời gian bắt đầu ngày học, trước và sau ăn trưa và giờ giải
lao.
• Giáo viên sẽ sát khuẩn bàn và ghế giữa mỗi nhóm học sinh trong 4 phút thời gian chờ.
• Giáo viên có trách nhiệm làm đầy chất khử trùng. Nhân viên giám sát đảm bảo rằng nhân viên có
quyền được lấy chất khử trùng lưu trữ trong các tòa nhà.
Những biện pháp bổ sung nào mà nhân viên dự kiến sẽ thực hiện để hạn chế khả năng tiếp xúc với các học
sinh/nhân viên khác (trong các lớp học riêng trong ngày)?

Giáo viên sẽ xem xét các thói quen mới và những quy trình mới sẽ được dạy và thực hành trong các lớp học khi
đến lớp, tan lớp và ăn trưa. Các thủ tục sau đây nên được các giáo viên thực hiện trong lớp và không gian làm
việc hàng ngày:
• Tất cả nhân viên nên giữ văn phòng và nơi làm việc của học sạch nhất có thể bằng cách làm sạch và

•
•
•
•
•
•
•

khử trùng khu làm việc, những bề mặt hay sử dụng và những điểm chạm khác. Nhân viên cũng nên
tránh sử dụng khu làm việc, vật tư, dụng cụ và thiết bị của người khác. Ngoài ra bất cứ khi nào một
nhân viên sử dụng thiết bị văn phòng (như máy in hoặc máy fax), nên lau sạch trước và sau khi sử
dụng. Nhân viên sẽ được cung cấp nước khử trùng và khăn.
Hạn chế sử dụng thiết bị công cộng.
Sử dụng thiết bị công nghệ để nộp thay vì dùng giấy khi có thể.
Sử dụng hỗ trợ/công cụ ảo nhiều nhất có thể.
Hạn chế để nhiều học sinh chạm/tương tác với cùng một tài liệu.
Giữ học sinh trong khoảng cách vật lý trong lớp càng nhiều càng tốt.
Hỗ trợ giãn cách vật lý giữa các lớp.
Đảm bảo học sinh quay mặt về cùng một hướng càng nhiều càng tốt.

Quy trình làm sạch và sát khuẩn (tiếp)
Những biện pháp bổ sung nào mà nhân viên dự kiến sẽ thực hiện để hạn chế khả năng tiếp xúc với các học
sinh/nhân viên khác (trong các lớp học riêng trong ngày)? (Tiếp)
• Nhân viên nên rửa tay thường xuyên trong ít nhất 20 giây suốt cả ngày với nước ấm và xà phòng.
• Ho và hắt hơi nên hướng vào tay áo.
• Tránh chạm vào mắt, mũi, miệng.
• Tránh sử dụng khu vực chung.
• Nhân viên tự chịu trách nhiệm lấy đồ ăn và đồ uống của riêng họ. Nếu mang từ nhà, nó nên được

•
•
•
•

giữ ở một túi cách nhiệt. Chúng tôi đề nghị tất cả các món ăn cá nhân nên được mang về nhà hàng
đêm để được làm sạch và khử trùng.
Quản lý bất kỳ cuộc họp hoặc tụ tập nào theo các hạn chế được khuyến nghị cho về các cuộc tụ họp
nơi công cộng về số lượng người tham gia. Các cuộc họp ảo được khuyến khích khi có thể.
Nhân viên cảm thấy bị bệnh được yêu cầu ở nhà.
Nhân viên có triệu chứng bệnh hô hấp cấp tíh cần được chăm sóc y tế ngay lập tức và làm theo
hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Nhân viên đã được chẩn đoán hoặc biết rằng họ đã tiếp xúc trực tiếp với COVID 19 nên thông báo
cho người giám sát trực tiếp của họ.

Không gian làm việc và lớp học sẽ được duy trì như thế nào sau giờ học?

Để hỗ trợ công việc của nhân viên chăm sóc và nỗ lực khử trùng tòa nhà để giảm thiểu rủi ro cho học sinh và
nhân viên, chúng tôi sẽ có các hướng dẫn sau đây để tiếp cận trường học sau ngày học và cuối tuần.
• Chúng tôi yêu cầu nhân viên ngoài hợp đồng (huấn luyện viên, nhà tài trợ, dạy kèm…) sau giờ học rời

khỏi lớp học vào thời gian hợp lý mỗi ngày. Trước khi rời đi, học nên làm sạch khu vực bàn giấy, làm
sạch bảng trắng, ghế xếp và khu vực sàn. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho nhân viên vệ sinh khử
trùng đúng cách khu vực.
• Nhân viên không nên quay lại trường cho đến hôm sau khi có thể.
• Nhân viên nên liên hệ với quản lý cơ cở nếu muốn vào trường sau giờ học hoặc cuối tuần.
• Nhân viên giám sát sẽ khử trùng tất cả các bề mặt và khu vực thường chạm vào được sử dụng cho
các sự kiện và cuộc họp ở trường.
Các biện pháp phòng ngừa chung để làm sạch sau khi học sinh/giáo viên bị bệnh là gì

Khu vực này sẽ bị đóng cửa và sẽ không mở cho đến khi được làm sạch và khử trùng. Nhân viên giám sát sẽ sử
dụng máy tĩnh điện để tiến hành làm sạch sâu và khử trùng không gian khỏi COVID-19 hoặc cúm như vi trùng.
Thiết bị thường được sử dụng và các khu vực chung lớn như phòng thay đồ và phòng tập thể dục sẽ được khử
trùng?

Phòng thay đồ sẽ được khử trùng và các bề mặt thường chạm vào phòng thay đồ sẽ được làm sạch suốt cả ngày.
Các bề mặt thường chạm vào trong không gian rộng (phòng tập thể dục, phòng mỹ thuật, v.v.) sẽ được các học
sinh tránh tiếp xúc khi có thể. Những bề mặt, thiết bị và/hoặc đồ vật đó sẽ được khử trùng trước và sau khi sử
dụng khi không thể tránh được.

2]

Quá trình làm sạch và khử trùng (tiếp)
Quy trình làm sạch sân chơi là gì?

Khu vực ngoài trời sẽ được làm sạch và khử trùng khi cần thiết:
• Khu vực ngoài trời như sân chơi tại trường học và công viên, thường yêu cầu được làm sạch
bình thường chứ không yêu cầu khử trùng.
* Chất khử trùng cho sân chơi ngoài trời không được chứng mình là làm giảm nguy cơ COVID 19
cho cộng đồng.
* Bề mặt cảm ứng cao làm bằng nhựa hoặc kim loại, chẳng hạn như thanh kéo cửa hoặc lan can
nên được làm sạch thường xuyên. Suprox sẽ được cung cấp cho mỗi người quản lý tòa nhà/ cơ
sở.
• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html

25

{Translation from English into Vietnamese}

Di chuyển
Những bước nào sẽ được thực hiện để giảm thiểu rủi ro cho con tôi trên xe buýt?

Trong suốt đại dịch, các tài xế và phụ xe sẽ đep khẩu trang và găng tay. Học sinh cũng sẽ được yêu cầu đeo
khẩu trang. Xe buýt sẽ được làm sạch và khử khuẩn định kỳ. Những bề mặt chạm trên xe buýt như tay vịn và
ghế ngồi sẽ được khử trùng sau mỗi tuyến.
Để hạn chế tiếp xúc giữa các học sinh, học sinh sẽ được đưa lên xe buýt và xếp vào các vị trí từ sau ra trước. Ở
trường hoặc bếp xe, học sinh sẽ xuống từ trước về sau. Các học sinh cùng gia đình sẽ ngồi cùng nhau.
Lái xe và phụ xe sẽ nhắc nhở học sinh về thực hành đi xe an toàn. Biên báo cũng sẽ có trên xe buýt để nhắc nhở
học sinh về các thực hành an toàn liên quan đến đại dịch.
Tôi có thể làm gì để giúp giảm thiểu rủi ro cho con trên xe buýt?

Mỗi học sinh nên rửa tay trước khi đến trạm xe buýt vào buổi sáng và buổi chiều. Hãy đảm bảo rằng con bạn có
khẩu trang và nhắc nhở con không chạm vào những học sinh khác cũng như không chia sẻ đồ chơi hoặc vật
dụng thông thường như điện thoại di động. Học sinh sẽ ngồi một người một ghế khi có thể, nhưng không nhiều
hơn hai người một ghế nếu được yêu cầu.
Các nhân viên vận chuyển sẽ thực hiện quy trình khử trùng như thế nào?

Tất cả nhân viên sẽ được đào tạo về quy trình làm sạch và khử trùng. Các cơ sở vật chất sẽ được khử trùng
nhiều lần trong ngày. Điều này bao gồm xe buýt, cũng như các cơ sở vật chất của CO và Staley. Nhấn vào đây
để xem video về quy trình khử trùng của chúng tôi. Lái xe và phụ xe sẽ chịu trách nhiệm cho xe buýt và nhận
viên văn phòng trong các tòa nhà.
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