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Đã chỉnh sửa ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 
Xin lưu ý rằng kế hoạch này có thể áp dụng trong suốt năm học để đáp ứng các khuyến nghị y tế mới 
nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các chuyên gia y tế địa phương, tiểu bang và liên bang để đảm 
bảo kế hoạch của chúng tôi đáp ứng được tính chất thay đổi trong mùa đại dịch. Tìm hiểu thêm tại 
jpschools.org/  
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THƯ GỬI TỪ TRƯỞNG TY HỌC CHÁNH 
 

Kính gởi Gia đình của JP, 

Năm học vừa qua đã xảy ra nhiều bao bấp bênh với những thử thách phía trước. Tất 

cả chúng ta - học sinh, giáo viên, ban giám hiệu, nhân viên hỗ trợ, gia đình - lần đầu 

tiên bước vào một năm học trong một đại dịch sức khỏe toàn cầu. Thời điểm này năm 

ngoái, không có vắc-xin và không có kế hoạch chi tiết về cách giáo dục trực tiếp trong 

việc giữ an toàn cho học sinh và nhân viên khỏi COVID-19. 

Mọi thứ có vẻ khác khi chúng ta bước vào năm học này. Mặc dù chúng ta không mong 

muốn các trường hợp nhiễm COVID-19 trong trường học của chúng ta, các loại vắc xin 

an toàn và hiệu quả được cung cấp rộng rãi cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên. 

Chúng tôi cũng có một kế hoạch chi tiết về cách giáo dục trực tiếp đến học sinh một 

cách an toàn trong đại dịch. Các chuyên gia y tế đã chứng minh rằng các trường học ở 

Louisiana là một trong những môi trường an toàn nhất cho trẻ em. 

Ưu tiên của chúng tôi là cung cấp môi trường học tập tốt nhất có thể cho học sinh và 

vẫn giữ an toàn cho mọi người. Là những nhà giáo dục, chúng tôi không phải là 

chuyên gia về vi rút. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục hợp tác với các chuyên gia y 

tế địa phương và tiểu bang kể từ trước trường hợp đầu tiên về COVID-19 ở quận 

Jefferson. Chúng tôi đã phát triển các biện pháp giảm thiểu của mình bằng cách sử 

dụng hướng dẫn từ Bộ Giáo dục Louisiana (LDOE), Bộ Y tế Louisiana (LDH), Trung 

tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), và các đối tác chăm sóc sức khỏe địa 

phương. 

Nguyên tắc của chúng tôi dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm 

việc với các chuyên gia y tế để đảm bảo các biện pháp giảm thiểu của chúng tôi ưu tiên 

sự an toàn của học sinh và nhân viên và phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại. Khi vi 

rút và các khuyến cáo y tế phát triển, chúng tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch của mình cho 

phù hợp để có thể tiếp tục giáo dục trẻ em một cách an toàn thông qua điều mà tất cả 

chúng tôi hy vọng là một trong những ngày tháng cuối cùng của đại dịch khủng khiếp 

này. 

Thành công của năm ngoái là nhờ sự làm việc không mệt mỏi của các giáo viên, ban 

giáo viên, quản trị viên, nhân viên hỗ trợ, gia đình và sự hỗ trợ vững chắc từ hội đồng 

nhà trường và cộng đồng của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đã đến với nhau. Điều đó 

không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng toàn bộ gia đình JP Schools đều lấy trẻ em là 

người ưu tiên. Chúng tôi tin tưởng quý vị, chúng tôi biết ơn quý vị, hãy tin tưởng 

chúng tôi và chúng ta sẽ một lần nữa vươn lên để đáp ứng nhu cầu cho tất cả trẻ em. 

Dr. James Gray, Superintendent 
Jefferson Parish Schools 
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SỨC KHỎE VÀ SỰ AN TOÀN: 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI GIỮ CHO HỌC SINH VÀ NHÂN VIÊN AN TOÀN? 

Sự an toàn của học sinh và nhân viên là trách nhiệm hàng đầu của chúng 

tôi. Dựa trên Lộ trình Khởi động lại Louisiana của Thống đốc, Bộ Giáo dục Louisiana đã ban 

hành Sẵn sàng Thành đạt! Sẵn sàng Thành công! Hướng dẫn hoạt động của trường học 

niên khóa 2021-2022  liên quan đến việc mở các cơ sở trường công lập và ngoài công 

lập để phục vụ học sinh trong năm học 2021-22. Nếu tình hình sức khỏe cộng 

đồng xấu đi, các hạn chế có thể dần dần được thắt chặt, cho phép ít 

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

Kế hoạch Start Strong Jefferson tuân theo các nguyên tắc dựa trên Sẵn sàng 

Thành công! 2021- 2022 Hướng dãn Hoạt động của trườngs. Ngoài việc đáp ứng các 

nguyên tắc do tiểu bang khuyến nghị, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ 

sung để tăng cường sự an toàn cho học sinh, nhân viên và gia đình của chúng tôi. 

Chúng tôi đang triển khai các quy trình an toàn cho năm học 2021-2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhân viên có vấn đề sức khỏe hoặc các trở ngại khác gây khó khăn cho việc 
đeo khẩu trang. 

• Các trường hợp ngoại lệ sẽ được xem xét trên cơ sở cá nhân đối với 

trang theo luật của Presidential Executive Order No. 13998 for Promoting 
COVID-19  an toàn đi lại trong nước và quốc tế. 

• Tất cả tài xế và hành khách trên xe buýt đưa đón học sinh phải đeo khẩu trang 

Nếu họ tuân theo các yêu cầu về khoảng cách thể chất khi ở ngoài trời. 

Khuyến cáo rằng những người chưa được tiêm chủng đầy đủ nên đeo khẩu trang ở 
những nơi đông người ngoài trời hoặc trong các hoạt động liên quan đến tiếp xúc 
gần gũi với những người không tiêm chủng đầy đủ khác. 

• Tất cả người lớn và học sinh đã được tiêm chủng đầy đủ không cần mang khẩu 
trang trang 

Trường. 
Của trường JP phải đeo khẩu trang khi ở trong trong khuôn viên nhà 

• Bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào, nhân viên, học sinh, và quan khách  KHẨU TRANG 

http://jpschools.org/startstrong
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Khoảng cách & 

phân nhóm 

• Người lớn nên duy trì khoảng cách sáu feet với những người lớn và học sinh 
khác. 

• Học sinh nên duy trì khoảng cách ít nhất ba feet với các học sinh khác và sáu 
feet từ người lớn trong lớp học hoặc môi trường trong nhà đển mức độ cách xa 
có thể. 

• Những học sinh không thể duy trì khoảng cách ít nhất ba feet với các học 
sinh khác hoặc sáu feet từ các nhà thờ phải ở trong trạng thái  tĩnh lặng. 
Thành phần nhóm nên được duy trì càng lâu càng tốt. 

• Thành phần của một nhóm có thể thay đổi nếu học sinh có thể duy trì khoảng 
cách vật lý ít nhất ba feet với các học sinh khác và sáu feet 
từ người lớn trong lớp học hoặc bối cảnh trong nhà ở mức độ cách xa có thể. 

• Học sinh khuyết tật nên tiếp tục nhận được giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên 
quan trong một môi trường ít va chạm nhất. 

• Trường học nên cung cấp nhiều dịch vụ khác bổ sung nào có thể cần cho lớp 
học, và học sinh nhận các dịch vụ bên ngoài lớp học 
(ví dụ: tài nguyên, APE), và / hoặc học sinh nhận được dịch vụ thông qua các 
phương pháp giảng dạy thay thế. 
(e.g. resource, APE), and/or students who receive services through 
alternate instructional methods. 
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Nỗ Lực Giữ gìn 

Sạch sẽ hàng 

ngày 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COVID-19 

Giám sát 

các triệu 

chứng 

• Các bề mặt tiếp xúc nhiều nên được làm sạch bằng dung dịch tẩy rửa có bán 
trên thị trường, bao gồm các chất khử trùng được EPA phê chuẩn ít nhất hai 
lần mỗi ngày. Trong đó bao gôm: 

Công tắc đèn, cửa ra vào, bàn ghế, hộp đựng bút, vật dụng trong phòng vệ sinh 

Bề mặt & vật dụng trong thư viện, phòng thí nghiệm, và các vật thể 
thiết bị khác dùng để sử dụng & thực hành hàng ngày 

Bàn học sinh cần được làm sạch trước và sau mỗi lần học sinh sử 
dụng 

• Nên giảm thiểu việc chia sẻ tài liệu giữa các học sinh. 

• Thiết bị sân chơi và dụng cụ thể thao phải được làm sạch khi cần thiết, 
tùy thuộc vào số lần sử dụng. 

• Nhân viên của trường sẽ được cung cấp đủ số lượng đồ dùng hợp vệ sinh 
tùy theo vai trò và số lượng và độ tuổi của học sinh hoặc 
người lớn mà nhân viên đó phục vụ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Học sinh và nhân viên bị ốm nên ở nhà (bất kể bệnh gì). 

• Nhân viên và gia đình nên thông báo cho viên chức nhà trường (ví dụ: điểm liên hệ COVID-19 
được chỉ định) nếu họ (nhân viên) hoặc con họ (gia đình) bị bệnh. 

• Các triệu chứng COVID-19, xét nghiệm dương tính với COVID-19, hoặc đã tiếp xúc với người 
có các triệu chứng COVID-19 hoặc một trường hợp được xác nhận hoặc nghi ngờ. 

• Mỗi trường học nên thiết lập một khu vực dùng để cách ly nhân viên và học sinh có các triệu chứng COVID-19 (như sốt, 

ho dai dẳng, hoặc khó thở). 

• Học sinh trong khu vực cách ly phải được giám sát mọi lúc. 

• Khu vực cách ly nên được làm sạch sau khi có học sinh hoặc người lớn bị 
bệnh đã dùng. 

• Phụ huynh sẽ có trách nhiệm đón con từ trường nếu xác định được học 
sinh có bất kỳ dấu hiệu bệnh tật nào. 

 một số trường hợp. 
• Nước rửa tay có ít nhất 60% cồn có thể được sử dụng thay thế cho 

việc rửa tay used in place of 

Nước khử trùng mỗi khi nhóm học sinh mới bước vào 
aàvào. 

Đổi lớp học. Bất kỳ giáo viên nào trong lớp học nên rửa tay hoặc sử dụng  
• Học sinh nên rửa tay hoặc sử dụng nước rửa tay sau khi thay 

Trời và trước khi rời khỏi trường. 

 và sau khi ăn, trước và sau khi sử dụng thiết bị vui chơi ngoài, 
• Học sinh và nhân viên phải rửa hoặc vệ sinh tay hay khử trùng trước  khi đến 

trường, schoo 

Vệ sinh cá nhân 

các khuyến nghị về quy mô nhóm tối đa và khoảng cách vật lý ở mức độ 

cách xa có thể. 

• Các trường nên hạn chế sự đông đúc tại các điểm ra vào và duy trì các 

khuyến nghị về quy 

nhóm vẫn nên tách biệt. 
• Không cần có hàng rào chặn nếu các nhóm tập trung ngoài trời, nhưng mỗi, 

but eac nhưng mỗi nhóm vẫn nên tách biệt h 

nên được xác định theo các yêu cầu về khoảng cách 
requirements. 

• Quy mô nhóm tối đa có thể tụ họp trong nhà trong một phòng đơn room Số lượng Tham gia 
trong nhóm 
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Các trường hợp 

COVID-19 đã 

được xác nhận 

• Các trường nên lập kế hoạch và dự kiến rằng một số học sinh / nhân viên sẽ bị lây nhiễm 
với COVID-19 trong năm học với mức COVID-19 trong cộng đồng. 

• Học sinh và nhân viên bị COVID-19 nên ở nhà và cách ly cho đến khi họ hồi phục và 
được xác định là không còn có khả năng lây nhiễm theo tiêu chí kết thúc cách ly của 
CDC. 

• Học sinh, gia đình và nhân viên nên thông báo cho nhà trường hoặc người giám 
sát trực tiếp của họ nếu họ có kết quả dương tính với COVID-19. 

• Trường học sẽ liên lạc với nhân viên và phụ huynh của những học sinh có ảnh 
hưởng liên hệ cá nhân với COVID-19. 

• Tất cả các trường hợp COVID-19 sẽ được báo cáo cho LDH theo Lệnh chia sẻ dữ liệu 
và báo cáo của trường. 

• Có thể cần phải đóng cửa các lớp học và / hoặc trường học. Các yếu tố 
được xem xét sẽ là mức độ lây truyền trong cộng đồng, số lượng 

Học sinh / giáo viên bị ảnh hưởng và nguy cơ lây lan tại trường. 

các chuyến thăm phù hợp với luật pháp hoặc chính sách của Louisiana.. Khách 
tham quan cần thiết bao gồm, nhưng không giới hạn, cá nhân, những người thực 
hiện 

 các quan sát LỚP. 

 quan sát các ứng cử viên của giáo viên như một phần của hệ thống đánh giá chất 

lượng chuẩn bị của giáo viên. 

 cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ thiết yếu bao gồm nhưng không giới hạn ở các 
dịch vụ can thiệp sớm, dịch vụ giáo dục đặc biệt và tư vấn sức khỏe tâm thần. 

 

• Khách đến thăm là những cá nhân phải vào trường để thực hiện 

các nhóm hoặc nhóm tổ chức bên ngoài. 

• Khách thăm quan hoặc nhân viên không liên quan đến học khu: 

phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách sáu feet với những người khác. 

phải được kiểm tra nhiệt độ và phải vệ sinh tay khi đến. 

• Hạn chế bất kỳ khách thăm viếng không cần thiết, tình nguyện viên và các hoạt động 
liên quan đến các nhóm hoặc tổ chức bên ngoài involving external 

Khách 
Thăm 
viếng 
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Thông tin     

Liên hệ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các biện pháp   

An toàn 

• Những cá nhân tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với Covid-19 có thể được xác 
định và liên hệ như một phần của quy trình truy tìm liên hệ LDH. 

• Tiếp xúc gần được định là 

 ở cách người bị bệnh trong vòng 6 feet trong tổng thời gian 
tiếp xúc từ 15 phút trở lên trong khoảng thời gian 24 giờ 
HOẶC 

 tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh, bao gồm chạm, ôm, hôn 
hoặc dùng chung dụng cụ ăn uống ; hoặc nếu một người bị nhiễm 
bệnh hắt hơi, ho, hoặc bằng cách nào đó bị dính các giọt đường hô 
hấp vào người khác. 

 Ngoại lệ Lớp học Trong nhà: Nếu CẢ trường hợp và người liên hệ 
sử dụng đúng và phù hợp khẩu trang vừa vặn VÀ cách nhau trong 
vòng 3 đến 6 feet, thì những người tiếp xúc gần đó không cần phải 
cách ly.  

 Ngoại lệ này chỉ áp dụng cho học sinh và không được sử dụng cho 
giáo viên, nhân viên hoặc những người lớn khác trong khung 
cảnh lớp học trong nhà. 

• Khuyến khích những người tiếp xúc gần gũi đi xét nghiệm ngay lập tức, bất kể 
tình trạng tiêm chủng như thế nào. Nếu âm tính, họ nên được kiểm tra lại từ 5-
7 ngày sau khi tiếp xúc. 

• Những người tiếp xúc gần với một người dương tính với COVID-19 phải ở nhà 
trong 10-14 ngày sau khi tiếp xúc. 

Nếu không có triệu chứng nào phát triển trong quá trình cách ly và không 
tiến hành xét nghiệm, cá thể đó có thể cách ly trong 10-14 ngày kể từ lần 
tiếp xúc cuối cùng với trường hợp COVID-19. 

Nếu thời gian cách ly được rút ngắn, việc theo dõi triệu chứng hàng ngày và 
tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa bao gồm cách xa cơ thể, 
rửa tay và đeo khẩu trang nên tiếp tục cho đến 14 ngày kể từ lần tiếp xúc 
cuối cùng với ca bệnh COVID-19. 

• Những người tiếp xúc gần gũi đã được chẩn đoán mắc COVID-19 trong vòng 
90 ngày qua và không có triệu chứng thì không cần phải cách ly. 

• Gần gũi với những người đã được tiêm chủng đầy đủ (nghĩa là, ≥2 tuần sau 
khi nhận liều thứ hai trong một loạt 2 liều, hoặc ≥2 tuần sau khi nhận được 
một liều trong vắc xin một liều) tại thời điểm phơi nhiễm và không có triệu 
chứng thì không cần phải cách ly. 

 

• Hạn chế sử dụng các không gian chung trong nhà, chẳng hạn như nhà ăn và 
phòng tập thể dục, ở quy mô nhóm tối đa. Đảm bảo khoảng cách về thể chất 
và khuyến khích sử dụng khẩu trang. Làm sạch giữa các lần sử dụng của mỗi 
nhóm. 

• Đóng các vòi phun nước chung. Khuyến khích học sinh và nhân viên mang 
nước đóng chai từ nhà. 

• Hiển thị các dấu hiệu thông tin COVID-19 ở các vị trí dễ nhìn thấy (ví 
dụ: lối vào trường học, phòng vệ sinh) để quảng bá các biện pháp bảo 
vệ hàng ngày vàmô tả cách ngăn chặn sự lây lan của vi trùng (chẳng 
hạn như rửa tay đúng cách và đeo khẩu trang đúng cách) 

• Yêu cầu tất cả nhân viên tham gia đào tạo về sức khỏe và an toàn 
trong suốt năm học. 
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Hỗ trợ 

 Sức khỏe  

Tinh thần 

• Các Trường quậnJefferson sẽ tiếp tục cung cấp cho các gia đình và nhân viên 
quyền truy cập vào Đường Dây Hỗ Trợ Về Tinh thần, do nhân viên có kinh 
nghiệm về tinh thần chuyên gia sức khỏe.  

• Trường học sẽ sàng lọc tất cả học sinh để xác định xem có cần hỗ trợ xã hội và / 
hoặc tình cảm nào không.

 

GIÁO DỤC & HỌC TẬP: 
HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC NHƯ THẾ NÀO? 

Việc học tập của học sinh là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Học tập ảo đóng một vai 

trò quan trọng và cần thiết trong năm học trước, và chúng tôi đã học được rất nhiều 

điều qua trải nghiệm này. Dự định của chúng tôi cho năm học 2021-22 là học sinh từ 

lớp PK-12 sẽ đến trường trực tiếp. Như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, có những lợi ích to 

lớn đối với việc học trực tiếp. Chúng tôi biết từ kinh nghiệm của mình trong năm qua 

rằng phần lớn học sinh của chúng tôi có thành tích tốt nhất về mặt học tập, xã hội và 

tình cảm khi học trực tiếp với các bạn cùng lứa tuổi. Đồng thời, chúng tôi biết một bộ 

phận nhỏ học sinh trung học của chúng tôi có thể được hưởng lợi từ chương trình 

trường học ảo mang lại sự linh hoạt và tăng cường trách nhiệm đối với các môn học 

của họ. Quyết định thành lập Trường Trung học Jefferson Virtual cho năm học 2021-

22 dựa trên ưu tiên của chúng tôi là cung cấp quyền tiếp cận, công bằng và cơ hội cho 

tất cả học sinh. 

Dựa trên tình hình sức khỏe cộng đồng, các trường học có thể chuyển sang mô hình giảng dạy trường học ảo 

100%, trên cơ sở từng trường hoặc trên toàn quận. 

 

Công nghệ  

thông tin • Học khu có công suất thiết bị 1: 1 cho học sinh K-12 và sẽ cung cấp cho 

học sinh các máy tính của học khu để hỗ trợ việc giảng dạy công nghệ dạy 
và học. 
Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Cox Communications để các gia đình đủ điều kiện có 
thể dễ dàng truy cập Internet gia đình được chiết khấu, chi phí thấp. Thông tin thêm 
là có sẵn tại jpschools.org/internetoffer. 

thông qua Google Lớp học và giám sát bài tập của học sinh. 
• Giáo viên sẽ kiểm tra bài tập, cung cấp phản hồi cho bài tập 

truy cập các bài tập trong Google Lớp học và tiến hành học tập không 
đồng bộ trong những ngày không đi học. 

• Nếu học sinh cần được cách ly, họ sẽ mang vật dụng học tập về nhà, Sự Cách Ly   

Học sinh 

những trường có trẻ nhỏ không đủ điều kiện tiêm chủng nên phân lớp. 
• Các chiến lược phòng ngừa để bảo vệ những người không được tiêm chủng 

đầy đủ trongin 

bởi các đối tác chăm sóc sức. 
khỏe địa phương. 

• Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện cho những cá nhân đồng ý và được cung cấp 

được chủng ngừa COVID-19 tại Trung tâm Y tế Trường học JPS (SBHC) hoặc 
địa điểm trường. 

• Học sinh và nhân viên hội đủ điều kiện có thể có cơ hội, trong toàn trường 
COVID-19 

Chích ngừa 
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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 

• Loại bỏ bàn và đồ đạc không sử dụng trong lớp học để tăng tối đa khoảng 
cách vật lý và giảm thiểu các đồ vật phải được lau chùi. 

• Thiết lập khoảng cách giữa bàn / bảng của giáo viên và bàn của học 
sinh. 

• Xác định và sử dụng các không gian lớn (ví dụ: phòng tập thể dục, khán phòng, 
không gian bên ngoài) để tạo điều kiện cho sự cân bằng về thể chất. 

• Dạy từ một địa điểm trong lớp học nếu có thể và tuân theo các hướng dẫn về 
khoảng cách vật lý. 

• Cung cấp thêm thời gian cho quá trình chuyển đổi. 

• Chỉ định các khu vực của hành lang (tức là làn đường) làm đường dẫn dòng để 
giữ học sinh tách biệt và giảm thiểu sự tụ tập của học sinh. 

• Lập kế hoạch thay đổi lớp học so le (ví dụ: theo hội trường, số phòng lẻ / 
chẵn, khối lớp / ngành học) để giảm số lượng học sinh trong hành lang tại 
một thời gian. 
 

 

 
duy trì các nhóm nhỏ. 

• Những học sinh nhỏ tuổi không thể duy trì khoảng cách thể chất nên 

và tuân thủ các khoảng cách. 
• Nhân viên và học sinh nên và được khuyến khích đeo khẩu trang Chương 

trình giữ 

trẻ trước 

&-Sau giờ 

học 

có thể rửa tay sạch sẽ trước khi vào. Nếu không có sẵn bồn rửa tay với xà 
phòng và nước, hãy cung cấp chất khử trùng tay có ít nhất 60% cồn và giám 
sát việc sử dụng. 

• Thiết lập các trạm vệ sinh tay ở lối vào cơ sở để học sinh 

để di chuyển theo một hướng 
.duy nhất. 

• Thiết lập một hoặc hai điểm vào và ra để tạo điều kiện cho việc giữ khoảng 
cáchhọc sinh 

. 
• Yêu cầu học sinh đến & rời khỏi trường phải theo khoảng cách. Đến & Đi  

học về** 

http://jpschools.org/startstrong


Please note this plan is subject to change. 
Learn more at jpschools.org/startstrong. 

11 

 

được bảo vệ khỏi thiệt hại. 
Tiêu chuẩn hoạt động 
Ngồi theo chổ quy định. Mở cửa sổ mọi lúc để không khí lưu thông thuận lợi khi 
điều kiện thời tiết cho phép.Xếp dỡ hàng rào của xe buýt ở trường để giảm thiểu 
quy mô nhóm học sinh khi họ nhập học và để có khoảng cách sáu feet khi vào. 
Làm sạch các bề mặt tiếp xúc nhiều, bao gồm cả ghế ngồi và tay vịn, như bình 
thường. Xe buýt nên được làm sạch và khử trùng hàng ngày. 

xe buýt. Nước rửa tay không được vượt quá nồng độ cồn 80% và các hộp 
đựng phải được đóng chặt, đảm bảo chống xê dịch và 

• Tất cả hành khách nên vệ sinh tay khi vào 

dừng lại và để tránh tụ tập thành nhóm khi chờ xe buýt. 
• Phụ huynh và học sinh được khuyến khích duy trì khoảng cách vật lý trên xe 

buýt 

Điều này sẽ làm giảm số lượng học sinh đi xe 
buý. 

• Các gia đình được khuyến khích chở con cái đến trường nếu có thể. 

COVID-19 An toàn khi đi lại trong nước và quốc tế, tất cả tài xế và hành 

khách trên xe buýt của trường phải luôn đeo khẩu trang. 

• Theo luật Presidential Executive Order No. 13998 on Promoting Phương tiện di 
chuyển 

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

 

 

EXTRA-CURRICULARS: 
CÁC HOẠT ĐỘNG NÀO SẼ DÀNH CHO HỌC SINH NGOÀI LỚP 

HỌC? 

 

Thể dục & 

Thể thao 
• Các hoạt động thể thao được phép tiếp tục với các khuyến nghị được đưa ra 

trong Hướng dẫn của Hiệp hội Thể thao Trung học Louisiana về Khai mạc các 
hoạt động và điền kinh ở trường trung học. 

• Sức chứa khán giả ngoài trời và trong nhà cho các môn điền kinh được 
LHSAA chấp thuận sẽ được thiết lập theo quy định của Cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy Bang Louisiana các hướng dẫn được phát triển cùng với Văn 
phòng Thống đốc và LDH at opensafely.la.gov. 

 

 
 
 
 

10 Please note this plan is subject to change. 

Các Nguyên tắc về ban nhạc và âm nhạc của JPS. 
được đưa ra trong Nguyên tắc về ban nhạc và âm 
nhạc của JPS. 

• Các hoạt động âm nhạc của ban nhạc và thanh nhạc được phép tiếp tục theo 
hướng dẫn 

Ban nhạc & Âm 
nhạc 

che chở và vận chuyển. 

• Các cơ hội đi thực tế ngoài trời nên được ưu tiên, nếu có thể. 

• Các chuyến đi thăm quan có thể tiến hành nếu tuân thủ nghiêm ngặt 
việc che giấu, cố vấn và 

• Khoảng cách vật lý tại chỗ. Đối với những học sinh nhỏ tuổi hơn không thể 

duy trì khoảng cách vật lý, hãy duy trì các nhóm nhỏ. 

• Người tham dự phải đeo khẩu trang bất kể tình trạng tiêm. 

chủng.Students and staff should wash hands before and after events. 

• Các tập hợp được giới hạn ở kích thước nhóm tối đa và phù hợp Tập hợp & Tham 

quan 
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ẪM THỰC: 
CHÚNG TA CUNG CẤP DINH DƯỠNG ẪM THỰC CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH NÀO? 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh của chúng tôi. Thức ăn sẽ được 

phục vụ với các quy trình an toàn và vệ sinh bổ sung tại chỗ. 

 

Dịch vụ Chuẩn bị 

Thực phẩm và 

Bữa ăn 

• Rửa tay trước và sau mỗi bữa ăn. 

• Đảm bảo khoảng cách sáu feet giữa các học sinh trong khi ăn ở mức tối đa có thể. 

• Sử dụng phòng học để ăn tại chỗ nếu có thể. 

• Cho phép học sinh mang thức ăn từ nhà. 

• Giờ ăn cố định cho mỗi nhóm và tuân thủ quy mô nhóm tối đa dựa trên các 
yêu cầu về khoảng cách vật lý trong căng tin. 

• Sử dụng đồ dùng một lần. 

Đánh dấu các dòng cách nhau để vào nhà ăn và các dòng phục vụ;  
chỉ định các lối vào và lối ra của dòng chảy; đảm bảo khoảng cách xếp hàng khi  
nhận thực phẩm và vứt vào thùng rác. 

• Sử dụng chỗ ngồi ngoài trời sao cho thiết thực và thích hợp. 

• Nhân viên thực phẩm và dinh dưỡng nên: 

Làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào như mặt bàn bếp, nhà ăn và 
bàn phục vụ, tay nắm cửa, xe đẩy và khay ít nhất hai lần một ngày. Làm theo 
hướng dẫn trên nhãn sản phẩm tẩy rửa và rửa tay sạch sẽ sau đó. 

Thực hành vệ sinh tay đúng cách. Đây là một biện pháp kiểm soát nhiễm 
trùng quan trọng. Với vệ sinh tay thích hợp, găng tay là không cần thiết đối 
với những công nhân không liên quan đến việc chuẩn bị thực phẩm. 

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Có 
thể sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn chứa ít nhất 60% cồn, nhưng 
không thể thay thế cho việc rửa tay bằng xà phòng và nước. 
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