
 

HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI NHƯ THẾ NÀO? 
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HỌC VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 
Tất cả học sinh 

học tại nhà 
5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

 
HỌC TRUYỀN 

THỐNG 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tất cả học sinh 
học trực tiếp 
trong khuôn 

viên trường học 
5 ngày một tuần 

 

HỌC TRUYỀN 

THỐNG HOẶC 

HỌC VIRTUAL 

 

 

 
 

Tất cả học sinh 
học trực tiếp 
trong khuôn 

viên trường học 
5 ngày một tuần 

 

HOẶC 

Học sinh học 
virtually tại nhà  

5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

 

     HYBRID HOẶC     

VIRTUAL 

 
Học sinh học 
trực tiếp 

Trong khuôn 
viên trường học 2 
ngày một tuần 

(dùng thời khóa 
biểu A/B và 
M&W hoặc 

T&Th) 
Và học virtually 
tại nhà 3 ngày một 
tuần 

HOẶC 

Học sinh học 
virtually tại nhà  

5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

HỌC TRUYỀN 

THỐNG, HYBRID, VÀ 

VIRTUAL 

 

 

 

Càng nhiều học 
sinh học trực tiếp 

mỗi ngày trực tiếp 
trong khuôn viên 

nhà trường 

HOẶC 

Học sinh học 
virtually tại 

nhà 
5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

 

• Dựa trên những tình huống liên quan đến sức khỏe, nhà trường có thể chuyển hướng 100% virtual có mô hình hướng dẫn , hoặc học 

trường – bởi – trường học cơ sở hoặc khu vực – nối rộng. 

• Mô hình  hybrid  không có sẵn cho cấp lớp từ  PK-5 trong giai đoạn 2. 

• Các gia đình có những lựa chọn để ghi danh học Virtual Jefferson, chúng ta chọn học virtual tại nhà, hổ trở cho học sinh cấp lớp K-12th  trong suốt 

năm học  2020-2021.Ghi danh trong chin tuần hhọc. 

 

 

 
 

Trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn cho học sinh và nhân viên. 

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sự học tập của học sinh. 

 
Learn more at jpschools.org/startstrong 

PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ĐỂ 

HỌC SINH VÀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC 

AN TOÀN? 

Đo nhiệt độ mỗi ngày 

Yêu cầu tất cả nhân viên 

và học sinh lớp PK - 12 

Phải đeo khẩu trang 

KHOẢNG CÁCH 

Rửa tay 

thường xuyên 

   

   

Tăng cường 

lau chùi & 

làm sạch 

Hạn chế tập họp 

du khách 

https://www.jpschools.org/virtualjefferson
http://jpschools.org/startstrong

