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Gia đình trường học của JP, 

Trong các trường quận Jefferson, chúng tôi tồn tại để cung cấp nền giáo dục mà học sinh của chúng tôi xứng 

đáng nhận được để thành công trong cuộc sống và làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Việc học 

tập của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi là sự an toàn của học 

sinh và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp cho học sinh những hỗ trợ xã hội và cảm xúc, bữa ăn bổ 

dưỡng, an toàn và có cơ hội kết nối với sự quan tâm của các nhà giáo dục. Một bài học mà tất cả chúng ta đã 

học được trong cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này là các trường học của chúng ta - và các nhà giáo 

dục của chúng ta - đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công và mang lại hạnh phúc cho cộng đồng 

chúng ta 

Khi các tòa nhà trường học của chúng tôi đóng cửa ngày 13 tháng 3, chúng tôi đã làm việc cùng nhau để hỗ trợ 

cho học sinh, gia đình, thầy / cô và cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi phục vụ hơn một triệu bữa ăn Grab và Go. 

Chúng tôi đã phân phối hơn 71.000 gói học tập và cho mượn hơn 5.200 Chromebook. Chúng tôi đã đào tạo hơn 

3.000 nhà giáo dục trên Lớp học Google và tạo ra một ngân hàng tài nguyên học tập trực tuyến. Chúng tôi đã khai 

trương một Trung tâm gọi là học thuật và Đường dây hỗ trợ cảm xúc ( Emotional Support Line.) 

Bây giờ trọng tâm của chúng tôi là đảm bảo một năm học an toàn và thành công. Kế hoạch Start Strong của chúng tôi đã được 

phát triển sau nhiều tháng cộng tác và lập kế hoạch chu đáo. Chúng tôi sử dụng hướng dẫn của Bộ Giáo dục Louisiana 

(LDOE), Bộ Y tế Louisiana (LDH), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Chính quyền quận Jefferson. 

Chúng tôi đã xem xét sự đa dạng của các học sinh của chúng tôi. Chúng tôi đã cố gắng trở thành người quản lý có trách nhiệm 

về những tài nguyên của chúng tôi. Chúng tôi đã đầu tư vào các gia đình, các nhà giáo dục và các thành viên cộng đồng thông 

qua nhiều cuộc khảo sát. Chúng tôi  đã chuẩn bị cho nhiều phương pháp giảng dạy và học tập. 

Trong quá trình phát triển Start Strong Jefferson, có một số ưu tiên quan trọng mà chúng tôi đã sử dụng để xây dựng một 

nền tảng vững chắc để trở lại trường học. Các ưu tiên mạnh mẽ của chúng tôi là: 

1. Đảm bảo môi trường giảng dạy và học tập 

an toàn cho học sinh và nhân viên của 

chúng tôi. 

2. Cung cấp cho tất cả học sinh một nền giáo 

dục chất lượng cao năm ngày học  một 

tuần. 

3. Ưu tiên các môi trường học tập trực tiếp, an 

toàn, tập trung vào các học sinh lớp PK-5 của 

chúng tôi. 

4. Hãy chuẩn bị để chuyển sang hướng dẫn Virtual 

100% nếu cần. 

5. Cung cấp cho các gia đình một sự lựa chọn về mô 

hình giảng dạy trường học tốt nhất cho con cái của 

họ. 

6. Cung cấp cho gia đình và nhân viên của chúng 

tôi các khóa đào tạo và hỗ trợ cần thiết. 

7. Giao tiếp chủ động và rõ ràng với học sinh, gia 

đình, nhân viên và cộng đồng.

Chúng tôi biết năm học 2020-2021 sẽ khác. Chúng tôi sẽ có những thành công và thách thức. Do tính chất của cuộc 

khủng hoảng sức khỏe cộng đồng này, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của chúng tôi khi chúng tôi nhận được 

thông tin mới. Kế hoạch và những chi tiết của chúng tôi có sẵn tại trang mạng: ww.jpschools.org/startstrong. Chúng tôi 

sẽ tiếp tục sử dụng trang web, trang web của trường, ứng dụng di động và phương tiện truyền thông xã hội để kết nối với gia đình, nhân viên và 

cộng đồng của chúng tôi. 

Khi chúng tôi nêu trong kế hoạch  2024 plan, chúng tôi cam kết tạo ra tương lai tốt nhất cho học sinh, nhà giáo dục và cộng 

đồng của chúng tôi. Điều này đòi hỏi sự cam kết không ngừng đối với sức mạnh cho các hoạt động giãng dạy và học tập, các 

nhóm lãnh đạo hiệu quả, làm việc cùng với tất cả các bên liên quan, ra quyết định hợp tác và tình yêu chân thành dành cho học 

sinh của chúng tôi. Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng, hỗ trợ và kiên nhẫn của quý vị khi chúng tôi vượt qua những thời điểm 

thử thách này. Hãy cùng nhau tiếp tục làm việc để sáng tạo, sáng tạo và phản ánh. Cùng  nhau, chúng ta sẽ là những nhà vô 

địch mà học sinh của chúng ta xứng đáng nhận được. 

 

 

Dr. James Gray 

Superintendent Jefferson 

Parish Schools 

https://www.jpschools.org/cms/lib/LA50000440/Centricity/Domain/1164/EOY%20Stakeholder%20Planning%20Survey%20Results.pdf
https://www.jpschools.org/2024
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SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN: 
LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ CHO HỌC SINH VÀ NHÂN VIÊN ĐƯỢC 
AN TOÀN? 

 

Sự an toàn của học sinh và nhân viên là trách nhiệm hàng đầu của chúng tôi. Tiểu bang Louisiana đang tuân theo 

hướng dẫn của các chuyên gia y tế công cộng khi đưa ra quyết định về việc mở lại các trường học, bao gồm các giai 

đoạn được khởi xướng một khi các tiêu chí y tế công cộng được đáp ứng. Nếu tình hình sức khỏe cộng đồng được 

cải thiện, các hạn chế có thể dần dần được nới lỏng, cho phép linh hoạt hơn và nhiều cơ hội hơn cho việc dạy và học 

trực tiếp. Nếu tình hình sức khỏe cộng đồng trở nên tồi tệ hơn, các hạn chế có thể dần dần thắt chặt, cho phép kém 

linh hoạt hơn và ít cơ hội hơn cho trực tiếp dạy và học. 

Kế hoạch Start Strong Jefferson sẽ tuân theo các hướng dẫn từ các giai đoạn mở lại của Louisiana. Trong Giai đoạn 

2 và 3, các trường có thể mở ra cho học sinh để dạy và học trực tiếp với các biện pháp an toàn bổ sung cùng một số 

hạn chế nhất định. Bất kể giai đoạn mở cửa trở lại như thế nào, các trường thuộc quận Jefferson đều đã được chuẩn 

bị chu đáo. 
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For information regarding Coronavirus Disease 2019/COVID-19, please visit the LDH website and 
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CDC website: https://www.ldh.la.gov/coronavirus and 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html, and follow these general guidelines. 

https://www.ldh.la.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Dựa trên hướng dẫn của LDOE’s guidance, chúng tôi sẽ tuân theo tất cả các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe 

tối thiểu cần thiết để mở lại trường học. Ngoài hướng dẫn tối thiểu, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa bổ sung để tăng sự an toàn cho học sinh, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đang triển khai các 

giao thức an toàn bổ sung sau vào năm tới. 

 

Yêu cầu mọi 

người phải 

đeo khẩu 

trang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rửa tay 

thường 

xuyên 

• Tất cả nhân viên, học sinh từ cấp lớp PK đến 12, và khách tham quan phải đeo khẩu 
trang. 

• Khẩu trang phải đeo trong khuôn viên trường học, tòa nhà, trên xe buýt, nơi muốn 
đến, lớp học, hành lang, khu vực chung, phòng vệ sinh , nơi ra về, và bất kỳ nơi 
chuyển tiếp nào trong khuôn viên trường học. 

• Đối với những người có vấn đề sức khỏe hoặc những mốI quan tâm  khiến việc đeo 
khẩu trang gặp khó khăn, ngoại lệ sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân. 

 

 

 

 
 

• Học sinh sẽ rửa tay hoặc vệ sinh khi đến trường, ít nhất 1lần trong mỗi hai 
tiếng, trước và sau khi ăn, trước và sau khi sử dụng  đồ chơi ngoài trời. 

Những thiết bị, và trước khi ra khỏi trường. 

• Chất khử trùng tay có thể được sử dụng thay cho rửa tay trong một số trường hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới hạn sỉ số nhóm • Không gian trường học sẽ được giới hạn ở kích thước nhóm tối đa, sử dụng 
hướng dẫn của LDOE: 

 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 

10 người, bao gồm cả người lớn   25 người, bao gồm cả người lớn  50người, bao gồm cả      

người lớn 

• Nếu một nhóm người triệu tập trong nhà, nó sẽ triệu tập trong 1 căn phòng được 
bao quanh bởi một bức tường hoặc một vách ngăn. Điều này bao gồm các phòng 
lớn, chẳng hạn phòng tập thể dục hoặc khán phòng, 

Có thể bao gồm nhiều nhóm nếu mỗi nhóm được ngăn cách bởi một bức 

tường hoặc phân vùng. 

• Nếu các nhóm triệu tập ngoài trời, không cần có rào cản vật lý, nhưng mỗi nhóm 
sẽ được tách ra. 

đến nơi muốn đến. 
• Tất cả nhân viên, học sinh, và khách tham quan phải đo nhiệt độ trước khi 

n nơi  temperature 

Tiến hành kiểm 

tra nhiệt độ 

hàng ngày cho 

mọi người  

đến mức tối đa.  
ccó thể. 

• Trường sẽ duy trì các nhóm static và  khoảng cách physical  

Duy trì phân chia 

xã hội và phân 

nhóm tĩnh 

Cá nhân đến 
trường học 

• Học sinh và nhân viên được khuyến khích hạn chế  mang các vật 

dụng  

, khi cần thiết, và tầm suất sử dụng. 
• Thiết bị vườn trường và thể dục thể thao sẽ được làm sạch sau mỗi lần 

dùng or as 

 

• Học sinh sẽ được khuyến khích giảm tối đa việc chia sẻ tài 

liệu. 

• Nhà trường và các nhà giáo sẽ được cung cấp đầy đủ quyền để truy 

cập nguồn vệ sinh phẫm. 

 

bằng các dung dịch được bán trên thị trường đã được phê chuẩn 
• Bề mặt nơi thường bị va chạm sẽ được làm sạch nhiều lần mỗi 

ngày  multiple times per day using 

• Trường học sẽ tăng cường việc làm sạch và khử 
trùng disinfecting. 

Làm sạch và khử 

trùng thêm 

https://www.louisianabelieves.com/docs/default-source/strong-start-2020/school-reopening-guidelines-and-resources.pdf
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Hạn chế khách  

tham quan • Khuôn viên trường học sẽ hạn chế với du khách, những tình nguyện viên, và  các   
nhóm  khách khác. 

Những du khách quan trọng sẽ được phép vào khuôn viên trường học để tiến 
hành các nhóm viếng thăm theo luật của Louisiana. Khách tham quan 

bao gồm, nhưng không giới hạn,  ai:  

Giảm thăm viếng LỚP HỌC®  

      Quan sát các Giáo viên để đánh giá phần hệ thống chất lượng chuẩn bị    

giáo án 

             Cung cấp hỗ trợ các thiết bị y tế bao gồm, nhưng không giới hạn  

      Cung cấp hỗ trợ, nhưng không giới hạn cho các dịch vụ,  dịch vụ trước  

tuổi đi học,  giáo dục đặc biệt,  hoặc tư vấn về sức khỏe tâm thần. 

• Tất cả khách tham quan phải đeo khẩu trang, hoàn thành đánh giá 
khảo sát  COVID-19, và vệ sinh với thuốc tầy khi đến nơi. 

 

 
 

 
 

Những biện pháp 

bảo đảm an toàn 

khác 

• Nhà trường sẽ cho thấy dấu hiệu thông tin  COVID-19 tại nơi dễ nhìn thấy. 

• Nhà trường sẽ đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt. 

• Nhà trường sẽ đảm bảo tất cả hẹ thống nước và tính năng an toàn để sử dụng. 
Học sinh sẽ được phép mang theo chai nước đến trường. 

• Tất cả nhân viên phải tham gia lớp đào tạo an toàn cho sức khỏe trong suốt năm 
học.

 
• Đóng cửa cá nhân các lớp học riêng lẻ hoặc trường học nếu cần 

thiết dựa trên lây nhiễm dương tính chủa  

 
• Trường học sẽ bảo đảm tiếp tục giáo dục học sinh bị cách ly. 

 gũi với người đã bị COVID-19 ảnh hưởng cá nhân. 
• Chúng tôi sẽ giao tiếp với Phụ huynh, nhân viên, học sinh và phụ huynh người 

đã có gần gũi  were in 

ly cho tới khi bác sĩ chứng nhận không còn bị bịnh. 
• Học sinh hoặc nhân viên bị nhiễm COVID-19 phải ở nhà và  phải cách 

Hoặc giám sát viên ngay tức thời  nếu kiểm tra COVID- 
191919. 

• Học sinh, gia đình, và nhân viên phải thông báo cho nhà trường 
hoặc their 

Học sinh và  nhân viên sẽ nhận COVID-19 trong suốt niên học. 
• Mức độ COVID-19 trong cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi nghĩ 

so 

Có kế hoạch 

cho các 

trường hợp 

COVID-19 được 

xác nhận 

    bị bịnh. 

• Học sinh sẽ bị cô lập và luôn được theo dõi. 

• Khu vực cách ly sẽ được làm sạch và làm sạch sau mỗi lần sử dụng. 

• Phụ huynh phải tự đến đón học sinh từ trường nếu có dấu hiệu 

Hoặc có dấu hiệu bị bịnh. 
• Học sinh sẽ được đưa đến khu vực bị cô lập nếu có dấu hiệu 100.4°F 

 
• Nhà trường sẽ thiết lập một khu vực được sữ dụng để cách ly 

. 
• Khi đến trường, mỗi học sinh, nhân viên, và khách tham quan phải đo 

nhiệt độ mỗi lần nhiệt độ a 

• Học sinh và nhân viên bị đau ốm phải ở nhà. Theo dõi 

Triệu 

chứng của 

COVID-19 
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GIẢNG DẠY & HỌC TẬP: 
HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI NHƯ THẾ NÀO? 

Học tập của học sinh là hàng đầu. chúng tôi có những mô hình cho kế hoạch học tập của 

niên học sắp tới: 

1. Truyền thống (Traditional) (học sinh học tại trường mỗi ngày) 

2. Hybrid (kết hợp hai phần học sinh học trực tiếp trong khuôn viên nhà trường và học trên mạng mỗi ngày) 

3. Virtual (học sinh dùng virtually học mỗi ngày trên mạng) 

Niên học tới, các trường học của chúng tôi sẽ cung cấp một sự kết hợp giữa việc dạy và học trực tiếp và trực tiếp, 

theo các hướng dẫn từ các giai đoạn mở lại của Louisiana và Hội đồng quản trị trường học của quận Jefferson đã  

phê duyệt thời khóa biểu 2020-2021 Chúng tôi đang ưu tiên việc học trực tiếp, an toàn khi có thể, đặc biệt là đối với học sinh 

mẫu giáo đến lớp năm. Tuy nhiên, chúng tôi biết một số gia đình có thể không cảm thấy thoải mái khi gửi con đến trường trực 

tiếp. Tất cả các gia đình sẽ có sự lựa chọn cho con cái của mình để nhận được việc dạy và học ảo tại nhà bằng cách sử dụng 

Virtual Jefferson. 

GIAI ĐOẠN 1                                   GIAI ĐOẠN 2      GIAI ĐOẠN 3 

PK-12 PK K-5 6-12 PK-12 
 

 

 
VIRTUAL 

 

 
 

HỌC TRUYỀN 

THỐNG 

(TRADITIONAL) 

 

 

 
 

HỌC TRUYỀN 

THỐNG HOẶC 

VIRTUAL 

 

 

 
 

HỌC HYBRID 

HOẶC 

VIRTUAL 

 

 

 

TRADITIONAL, 

HYBRID, VÀ 

VIRTUAL 

 
Tất cả học sinh 

học tại nhà 

5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

 
Tất cả học sinh 

học trực tiếp 

trong khuôn 

viên trường học 

5 ngày một tuần 

 
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) 

 
Học sinh học  

trong khuôn 

viên trường học 2 

ngày một tuần 

(dùng thời khóa 

biểu A/B, 

M&W hoặc 

T&Th) 

Và học virtually 

Tại nhà 3 

ngày một 

tuần 

 
Càng nhiều học  

trực tiếp trong 

khuôn viên nhà 

trường 

 
HOẶC 

Học sinh học 

virtually tại 

nhà 

5 ngày một tuần 

(Virtual Jefferson) 

   
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 hướngdẩn hoặc học tại trường-bởi-trường học cơ sở hoặc khu vực-nối rộng. 

• Mô hình hybrid không có sẵn cho cấp lớp 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 trợ 
cho học sinh ớp  K-12th cho năm học 2020-2021 ghi danh trong chín tuần học 

https://www.jpschools.org/cms/lib/LA50000440/Centricity/Domain/4/Parent_Student_School_Calendar_2020-2021_July13_Amended.pdf
https://www.jpschools.org/virtualjefferson
https://www.jpschools.org/virtualjefferson
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• Tất cả nhân viên phải làm việc 5 ngày một tuần, bất kể là giáo viên giảng dạy trực tiếp hay virtual. 
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Giao tiếp • Giáo viên sẽ liên lạc với học sinh mỗi ngày, bất kỳ những kiểu hướng dẩn chọn 
lựa mới hoặc mở cửa trở lại. 

• Nếu học sinh trong trường học, giáo viên sẽ gắn kết học sinh học tập mỗi ngày. 

• Nếu học sinh ở nhà, giáo viên sẽ gắn kết học sinh dùng virtual học tập, 
email, gọi điện thoại, v.vv. 

• Giáo viên sẽ cung cấp phản hồi học sinh ít nhất một tuần một lần. 

 

Học sinh với 

trường hợp ngoại 

lệ 

• Học sinh với trường hợp ngoại lệ sẽ tiếp tục nhận giáo dục đặc biệt và  những dịch 
vụ liên hệ trong môi trường hạn chế. 

• Nhà trường sẽ có thêm những yếu tố cho những dịch vụ nào cần bổ sung để nhà 
cung cấp có thể cần đến nhằm  phụ giúp cho học sinh nhận những dịch vụ khác 

(e.g., resource, APE, speech therapy), và/hoặc những học sinh nhận dịch vụ thông qua 

các phương pháp giảng dạy. 

• Quyết định sắp xếp của học sinh sẽ được đưa ra khi tham khảo ý kiến phụ 
huynh hoặc người chăm sóc và xem xét tùy theo: 

Học tập, giao tiếp, cảm xúc, gia đình, và những y tế của học sinh.
 

 

Nhằm hổ trợ nhân viên bởi các chuyên gia sức khỏe tâm 

thần có kinh nghiệm. 

• Chúng tôi sẽ cung cấp đến những gia đình và nhân viên những hổ 
trợ  the 

Những cảm xúc và/hoặc giao tiếp xã hội nào. 
cho học sinh hông. 

• Nhà trường sẽ kiểm tra sàng lọc tất cả các học sinh để xác định xem có cần 
hổ trợ and/or 

Hổ trợ sức khỏe 

Tâm thần 

,giá  internet thấp, và giảm giá. Muốn biết chi tiết liên lạc tại: 
jpschools.org/internetoffer. 

• Chúng tôi đã hợp tác với Cox Communications để bảo đảm gia đình nhận 

được 

 K-12. 
• Khu vực đã đặt mua máy tính để đạt được công suất thiết bị 1:1 cho lớp 

• Khu vực sẽ luôn hổ trợ các gia đình khi gặp trở ngại về Công 
nghệ. 

Công nghệ Kỹ 

thuật  

Do nhà trường cung 
cáp. 

• Học sinh sẽ đủ điều kiện tham gia bất cứ hoạt động ngoại khóakhóa 
nào extracurricular activities 

nhận những dịch vụ đó. 
• Những học sinh nhận những dịch vụ bổ sung đặc biệt sẽ tiếp tục 

Sỉ số, và sự lựa chọn bổ sung . 
• Căn bản dựa trên số lượng gia đình ghi danh, chúng tôi sẽ xác định 

staffing, 

. 
• Bất kỳ học sinh nào tham gia vẫn sẽ là học sinh của trường cho niên khóa 

2020-2021 

Năm học 2020-2021. 

• Ghi danh sẽ được trong chu kỳ của 9 tuần. 

Tùy chọn học tập virtual K-12th học tập tại nhà chúng tôi sẽ hổ trợ 

trong suố  

• Gia đình có thể chọn Virtual Jefferson,  Virtual Jefferson 

http://www.jpschools.org/internetoffer
https://www.jpschools.org/virtualjefferson
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THỦ TỤC TRƯỜNG HỌC: 
NHỮNG THỦ TỤC NÀO KHÁC SẼ BẢO ĐẢM AN TOÀN VÀ THÀNH CÔNG  

TRONG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP & GIẢNG DẠY? 
 

 

Sắp xếp  

Nhân viên 

• Các trường sẽ duy trì các nhóm và khoảng cách vật lý ở mức tối đa có thể. 

• Trường học có thể loại bỏ những bàn và đồ nội thất không sử dụng trong các 
lớp học để tối đa hóa khoảng cách vật lý và giảm thiểu các đồ vật phải được 
làm sạch. 

• Các trường học có thể cung cấp thêm thời gian để chuyển tiếp. 

• Các trường học có thể chỉ định các khu vực của hành lang (tức là, làn đường) là 
đường dẫn dòng chảy để ngăn cách học sinh và để giảm thiểu hội chúng gần gũi 
của học sinh. 

• Các trường có thể lên kế hoạch thay đổi lớp so le (ví dụ: theo hội trường, số 
phòng lẻ / chẵn, lớp / kỷ luật) để giảm số lượng học sinh ở hành lang cùng một 
lúc. 

• Học sinh sẽ không được chia sẻ các thiết bị điện tử, đồ chơi, sách và các trò chơi 
khác hoặc dụng cụ học tập . 

• Các trường có thể chỉ định phòng vệ sinh được truy cập bởi các lớp học cụ thể và 
khả năng của phòng vệ sinh sẽ bị hạn chế. 

 

 

 
• Các trường sẽ tuân thủ kích thước nhóm tối đa và các giao thức 

khoảng cách vật lý đến mức tối đa có thể trong các chương trình 
trước và sau khi chăm sóc. 

. 
• Trước khi đến nơi giữ trẻ trước và sau giờ học nhân viên và học sinh phải 

đo nhiệt đoộ 

Chương 

trình giữ 

trẻ trước & 

sau giờ 

học 

. 
• Nhà trường sẽ hạn chế tình trạng đông đúc tại các điểm vào/ra bằng cách 

duy trì kích thước tối đa và các đề xuất khoảng cách vật lý ở mức tối đa có 
thể 

Hoặc sẽ có những giao thức khác để hạn chế tiếp xúc gần gũi với 
phụ huynh hoặc người chăm sóc. 

• Nhà trường có thể ngăn chặn thời gian và địa điểm đến và đi  

• Nhân viên và học sinh phải biết dấu hiệu chỉ nơi đến /ra về. 

• Nhà trường sẽ bổ sung thêm những dấu hiệu chỉ nơi đến/ra về  

vàtrong khuôn viên. buildings/campus. 

Đến và Đi 

ra về 
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                                          Công suất sỉ số tối đa của xe buýt 

buýt 

Buýt đến mức có thể. 

Học sinh phải được ngồi phân tán khắp xe  

Gia đình có thể ngồi cùng hoặc 

ghế liền nhau. 

• Thành viên chung 

Yêu cầu chổ 
trống. 

• Mỗi chổ ngồi theo 

Một chỗ. 
• Học sinh phải ngồi 

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN: 
LÀM SAO CHÚNG TÔI VẬN CHUYỂN HỌC SINH CHÚNG TÔI AN TOÀN? 

Chúng tôi khuyến khích gia đình vận chuyển con cái của họ nếu có thể. Tuy nhiên, chúng tôi biết rằng 

nhiều học sinh của chúng tôi sẽ yêu cầu vận chuyển bằng xe buýt để đến và đi học. Chúng tôi sẽ cung 

cấp các biện pháp an toàn bổ sung để đảm bảo vận chuyển an toàn cho học sinh của chúng tôi. 

• Xe buýt trường học không được vượt quá các yêu cầu công suất sỉ số tối đa sau đây: 
 

Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 
 

 
25 phần trăm, 

 
50 phần trăm, 

 
75 phần trăm, 

            Bao gồm người lớn, Bao gồm người lớn, Bao gồm người lớn, 

Công suất của xe  Công suất của xe Công suất của xe 

Buýt trường học Buýt trường học Buýt trường học 

Học sinh trên xe buýt trường học phải được 

đặt cách nhau đến mức lớn nhất có thể như sau 

 

• Phụ huynh phải có trách nhiệm báo cáo với tài xế xe buýt  đảm bảo rằng con cái của mình không bị sốt 
và các triệu chứng COVID-19. 

•  Học sinh sẽ vệ sinh tay khi lên xe và đeo khẩu trang che mặt mọi lúc khi lên xe buýt. 

• Học sinh sẽ duy trì khoảng cách trên xe buýt của trường. Trẻ em trong cùng một gia đình có thể ngồi 
với nhau. 

• Xe buýt sẽ bị hạn chế, có thể cần nhiều chuyến và ít điểm dừng hơn cho mỗi tuyến xe buýt. 

• Thời tiết cho phép, cửa sổ sẽ được hạ xuống để tăng thông gió trên xe buýt. 

•  Nhân viên xe buýt sẽ đeo khẩu trang  che mặt khi vận chuyển học sinh. 

• Xe buýt sẽ được làm sạch và khử trùng. 
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Đối với các bữa ăn trong khuôn viên trường, học sinh sẽ chọn các bữa ăn trong nhà ăn của trường 

hoặc địa điểm được chỉ định. Học sinh sẽ ăn trong lớp học hoặc bên ngoài khi thời tiết cho phép. 

BỮA ĂN: 
LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI CUNG CẤP BỮA ĂN DINH DƯỠNG CHO HỌC SINH CỦA 
CHÚNG TÔI? 

Bất kể chúng tôi sử dụng giai đoạn nào hoặc mô hình giảng dạy ở trường nào, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp 

các bữa ăn bổ dưỡng cho học sinh. Thực phẩm sẽ được phục vụ theo các quy trình an toàn và vệ sinh bổ sung 

tại chỗ. 

Mô hình giảng dạy của 

trường 

         Giai đoạn 1          Giai đoạn 2          Giai đoạn 3 

Traditional - Bữa sáng & bữa trưa Bữa sáng & bữa trưa 
 

 
Hybrid 

 
- 

Bữa sáng & bữa trưa 

/ Grab và Go Meals 

Bữa sáng & bữa trưa 

/ Grab và Go Meals 

Virtual Grab và Go Meals Grab và Go Meals Grab và Go Meals 

 

BỔ SUNG-GIÁO TRÌNH: 
 NHỮNG HOẠT ĐỘNG NÀO DÀNH CHO HỌC SINH HOẠT ĐỘNG BÊN NGOÀI LỚP HỌC? 

 

 

Giáo dục thể 

dục thể thao 
• Môn thể dục – thể thao sẽ được quyết định bởi Louisiana High School 

Athletic Association’s guidance. 

• Giáo viên giáo dục thể chất sẽ tuân thủ tất cả các hướng dẫn và biện pháp phòng 
ngừa sức khỏe và an toàn. 

• Thiết bị sân chơi và thiết bị thể thao sẽ được làm sạch hàng ngày hoặc khi cần 
thiết.

 

 
. 

• Ban nhạc và Âm nhạc có thể tiếp tục trong giai đoạn 3, với các 

khuyến nghị về khoảng cách vật lý phải phù hợp. 

Ban nhạc và Âm 

nhạc 

Với khoảng cách ly phù hợp. 

• Các trường sẽ ngừng các chuyến đi thực tập tham 

quan tại thời điểm này.. 

• Các nhóm thực tập tham quan được giới hạn tối đa  Tham quan và  

các chuyến 

thực tập 

http://cdn.lhsaa.org/uploads/images/LHSAA_COVID-19_HIGH_SCHOOL_GUIDELINES_UPDATED_COMPLETED.pdf
http://cdn.lhsaa.org/uploads/images/LHSAA_COVID-19_HIGH_SCHOOL_GUIDELINES_UPDATED_COMPLETED.pdf
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