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Thư ngỏ từ Tổng giám đốc Richard Del Moro  
 

Kính gửi quý thành viên cộng đồng Khu học chánh Middletown,  
 
Hôm nay khi viết thư này, tôi có nhận thức rõ ràng về rất nhiều bất ổn tồn tại ở tất cả các khía cạnh liên 
quan đến đại dịch ảnh hưởng đến sức khỏe hiện nay, bao gồm cả quá trình khôi phục khi các gia đình, khu 
học chánh và cộng đồng của chúng ta lập kế hoạch chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Quá trình khôi phục sẽ 
mất nhiều thời gian và cần có sự kiên nhẫn trong phạm vi quy trình, con người và địa điểm chịu ảnh hưởng 
bởi COVID-19. Tôi mong toàn thể cộng đồng trường học của chúng ta trao đổi cởi mở về quá trình khôi phục, 
sẵn sàng ứng phó với các thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt và duy trì liên lạc với nhau để hỗ trợ khi 
chúng ta tiếp tục tiến lên. Tôi tin chúng ta sẽ tiến bước thành công. Tôi lấy lại cảm hứng từ rất nhiều tấm 
gương điển hình về tương trợ nhau trong giai đoạn này giúp cho tổ chức của chúng ta vững mạnh hơn. 
Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực hợp tác của Hội đồng giáo dục và rất nhiều thời gian mà nhóm chúng ta đã 
dành ra cho công tác lập kế hoạch trong quá trình này để chuẩn bị nhiều kịch bản mở cửa trở lại trường học. 
Vì mùa hè sắp kết thúc, chúng tôi biết quý vị đang ngóng chờ thông báo về việc khu học chánh sẽ hỗ trợ học 
sinh, giáo viên, nhân viên và toàn thể cộng đồng trường học như thế nào khi chúng ta chuẩn bị bắt đầu năm 
học 2020-2021. Mặc dù vẫn còn nhiều bất ổn nhưng chúng tôi hy vọng kế hoạch mở cửa trở lại trường học 
mà chúng tôi đưa ra sẽ cung cấp cho cộng đồng trường học của chúng ta nguyên tắc, giả thuyết và chiến 
lược được coi là kim chỉ nam cho quá trình dần quay trở lại mô hình giảng dạy trực tiếp tại các trường của 
chúng ta.  
 
Sức khỏe và sự an toàn của học sinh thân yêu, giáo viên, nhân viên và cộng đồng xung quanh luôn là ưu tiên 
hàng đầu cho tất cả các cân nhắc của chúng tôi khi lập kế hoạch.  Kế hoạch của Middletown cho việc mở cửa 
trở lại trường học để tổ chức giảng dạy trực tiếp sẽ dựa trên thông tin khoa học và y tế tin cậy nhất và sẽ 
tuân theo hướng dẫn và hạn chế thủ theo quy định của liên bang (bao gồm Trung tâm Kiểm soát và Phòng 
ngừa Dịch bệnh), tiểu bang (Sở Giáo dục Tiểu bang New York) (NYSED) và Sở Y tế (NYSDOH) và các viên chức 
chính quyền tại địa phương (Sở Y tế Quận Orange). Kế hoạch của chúng tôi dựa trên kiến thức, giả thuyết 
hiện tại về những điều có thể xảy ra và những hành động mà chúng tôi có thể cần thực hiện do tình hình 
thay đổi. Chúng tôi nhận thấy kế hoạch này rất linh hoạt và khi môi trường thay đổi chúng ta có thể cần phải 
xoay chuyển nhanh chóng, có thể ngay lập tức, để ứng phó với tình hình thay đổi nhằm duy trì việc học tập 
liên tục cũng như bảo đảm sức khỏe và sự an toàn của toàn thể cộng đồng.  
 
Cam kết cộng tác của chúng tôi là sẽ thông báo mọi giai đoạn của quá trình lập kế hoạch liên tục của chúng 
tôi. Chúng tôi cố gắng tìm mọi cách thu hút sự tham gia của cộng đồng trường học thông qua việc tham gia 
vào các diễn đàn trực tuyến, thường xuyên trao đổi thông tin và xin ý kiến phản hồi khi các thành phần biến 
đổi trong kế hoạch của chúng ta được triển khai.  
 
Chúng tôi đang lập kế hoạch để các giáo viên và nhân viên có thể quay trở lại trường học bắt đầu vào ngày 
1 tháng 9. Các giáo viên sẽ cung cấp bài giảng cho tất cả học sinh ở các cấp lớp từ Mẫu giáo-lớp 12 trong 
môi trường học tập từ xa. Học sinh sẽ trở lại trường theo giai đoạn và được theo dõi chặt chẽ để học tập 
theo hình thức giảng dạy trực tiếp bắt đầu vào tháng 10. Trong khi một số học sinh sẽ quay trở lại trường, 
những học sinh chưa trở lại trường học sẽ tiếp tục học tập trong môi trường giảng dạy từ xa.  Việc đưa ra 
quyết định bây giờ sẽ tạo sự chắc chắn hơn về việc bắt đầu năm học mới và cho phép các giáo viên của chúng ta 
chỉ tập trung vào việc chuẩn bị tạo trải nghiệm học tập từ xa chất lượng cao. Chúng tôi biết quyết định này sẽ 
ảnh hưởng đến các em học sinh, gia đình và cộng đồng của chúng ta và chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm và 
thái độ linh hoạt của quý vị khi chúng ta chung tay ứng phó giải quyết hệ quả của đại dịch COVID-19.  
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Trong quá trình học sinh dần trở lại trường học, các giáo viên và nhân viên sẽ tiếp tục làm việc tại trường 
để cung cấp bài giảng từ xa chất lượng cho học sinh.  Chúng tôi xin cảm ơn tất cả các giáo viên và nhân viên 
đã cố gắng và thành công khi chuyển đổi các hoạt động học tập và hoạt động của nhà trường sang môi 
trường học tập từ xa vào mùa xuân năm nay. Công việc này đòi hỏi những nỗ lực phi thường trong bối cảnh 
dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sức khỏe như hiện nay. Với những hiểu biết có được từ những trải nghiệm 
vào mùa xuân năm nay, chúng tôi đã xác định được các điều kiện làm cơ sở để tin rằng công tác giảng dạy sẽ 
thành công:  

● Các giáo viên cung cấp bài giảng từ xa tại các địa điểm trong nhà trường -- đảm bảo khả năng tiếp cận 
nguồn tài nguyên chất lượng cao và đa dạng, tiếp cận nhân viên hỗ trợ cũng như Internet chất lượng 
cao có kết nối băng thông rộng; 

● Bài giảng đồng bộ nhất quán (theo thời gian thực) tạo cơ hội tăng tốc;  
● Phương pháp tiếp cận để chuyển tiếp và điều chỉnh dựa trên lòng cảm thông; 
● Phương pháp tiếp cận phù hợp để hỗ trợ học sinh bị tổn thương; 
● Kết nối chất lượng với học sinh và gia đình thông qua kết hợp giữa tương tác trực tuyến, trao đổi qua 

điện thoại và liên lạc bằng văn bản. 
 
Chúng tôi nhận thấy địa điểm và hình thức cung cấp bài giảng khác nhau và chúng tôi đã lắng nghe ý kiến từ 
quý vị thông qua phản hồi về các điều kiện cụ thể mà con quý vị vẫn có thể duy trì học tập tốt. Chúng tôi 
cam kết phục vụ toàn thể cộng đồng trường học của chúng ta bằng cách tạo ra trải nghiệm khác biệt cho 
học sinh ở các cấp lớp Mẫu giáo-Lớp 12 tập trung vào công tác giảng dạy đồng bộ (theo thời gian thực), 
học tập nghiêm túc, lòng cảm thông, chia sẻ, tính hòa nhập, tính đa dạng, thành công và sự quan tâm.  Học 
sinh sẽ tiếp tục có những trải nghiệm nhiều dấu ấn -- bao gồm dạy và học đáp ứng nhanh, vận dụng kinh 
nghiệm và sức khỏe tinh thần về xã hội và cảm xúc — cho dù các em đang học tập từ xa hay trực tiếp tại 
trường. Căn cứ vào điều kiện khoa học và y tế hiện tại, học sinh sẽ học tập từ xa hoàn toàn khi chúng ta bắt 
đầu Học kỳ 1 của năm học tới. Do đó, chúng tôi đang thực hiện các bước để cung cấp tài nguyên bổ sung và 
đào tạo cho các giáo viên để giúp học sinh học tập thành công.  
 
Công tác chuẩn bị bắt đầu năm học mới đặc biệt chú trọng đến nhu cầu đa dạng của các giáo viên, nhân 
viên, học sinh và cộng đồng của chúng ta.  Chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân có các nhu cầu về tiếp cận và hỗ 
trợ khác nhau và kế hoạch của chúng tôi sẽ xem xét các nhu cầu này. Các giáo viên và cộng đồng trường học 
của chúng tôi sẽ liên tục có cơ hội đặt câu hỏi và đóng góp ý kiến thông qua các kênh liên lạc khác nhau.  
 
Cuối cùng, chúng tôi hiểu rằng khôi phục là quá trình liên tục phát triển, không phải cột mốc.  Kế hoạch của 
chúng tôi dựa trên kiến thức hiện tại và giả thuyết quan trọng về những điều có thể xảy ra liên quan đến đại 
dịch sức khỏe. Chúng tôi biết kế hoạch của chúng tôi có thể thay đổi khi tình hình thay đổi và chúng tôi sẽ 
điều chỉnh để phù hợp với tình hình nhằm đảm bảo quá trình học tập liên tục cho tất cả học sinh.  
 
Chúng tôi hiểu khi quý vị xem xét kế hoạch này có thể khiến quý vị có nhiều thắc mắc hơn là sự yên tâm. 
Chúng tôi xin cam kết thông báo liên tục, thường xuyên khi kế hoạch thay đổi và có thêm thông tin. Đồng 
thời, nếu quý vị có thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên lạc với tôi.  
 
Không có sức mạnh nào tạo ra thay đổi lớn hơn một cộng đồng nỗ lực hướng tới mục tiêu và mục đích 
chung.  
 
Xin cảm ơn tất cả những việc làm của quý vị để góp phần xây dựng Middletown trở thành một địa điểm lý tưởng cho 
việc học tập và phát triển.  
Trân trọng và xin hãy bảo trọng 
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Richard Del Moro, Tổ ng giám đố c Khu họ c chánh  

Bảng chú giải thuật ngữ chính 
Các thuật ngữ sau được sử dụng trong toàn bộ tài liệu này: 

 

Học tập không đồng bộ -  Học tập không đồng bộ nghĩa là học sinh tham gia học tập vào thời gian khác (và từ một địa 

điểm khác) với giáo viên (không theo thời gian thực). Giáo viên cung cấp cho học sinh nhiều bài tập/tài liệu/tài nguyên 

khác nhau và học sinh tiếp cận các tài liệu được chỉ định theo tiến độ linh hoạt hơn với hướng dẫn từ nhà giáo dục. Ví 

dụ như các bài đọc hoặc tập tin đa phương tiện/video được tải lên, câu đố trực tuyến, bảng thảo luận, bài thuyết trình 

và nhiều tài liệu khác. Giáo viên đặt ra hướng dẫn, cung cấp phản hồi cho học sinh và đánh giá học sinh khi cần. 
 

Học tập kết hợp  - Học tập kết hợp là phương pháp tiếp cận kết hợp  mô hình giảng dạy truyền thống, trực tiếp với mô 

hình giảng dạy trực tuyến nơi học sinh tương tác với giáo viên, tài liệu và các học sinh khác thông qua cả lớp học thực 

tế và nền tảng truyền thống. Trong môi trường học tập kết hợp, học sinh hoàn thành phần lớn bài tập từ xa tại nhà và 

đến trường để tham gia các buổi học trực tiếp với giáo viên một vài buổi trong tuần. Khi học tập từ xa bên ngoài 

trường, học sinh nhận  bài tập cá nhân, tài nguyên học tập, đánh giá, đường dẫn liên kết tới nội dung trực tuyến và sử 

dụng trung tâm (tức là lớp học Google) cho hoạt động tương tác giữa học sinh và giáo viên và hoạt động cộng tác của 

học sinh với nhau , bài giảng được ghi lại bằng video/bài học nhỏ, bài viết và trải nghiệm cộng tác.  

 

Tiểu ban  - Mỗi thành phần quan trọng trong kế hoạch của chúng tôi được phát triển trong một tiểu ban. Mỗi tiểu ban 

đề xuất hướng dẫn và vạch ra các bước hành động trong kế hoạch này. Tiểu ban cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện 

hoặc ủy thác nhiệm vụ phù hợp với lĩnh vực của họ trong tương lai. 

 

Học tập đồng bộ -  Học tập đồng bộ nghĩa là giảng viên và học sinh cùng nhau tham gia tại cùng thời điểm -- theo hình 

thức trực tiếp hoặc từ xa -- để tương tác theo thời gian thực. Khi học sinh học tập từ xa, sự kiện đồng bộ thường 

được thực hiện bằng cách sử dụng công cụ kỹ thuật số chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở Google Meets và 

Zoom -- các công cụ như này cho phép truyền phát trực tiếp âm thanh, video và bài thuyết trình, như lớp học hoặc 

cuộc họp trực tiếp, hội thoại trực tiếp, chỉnh sửa tài liệu đồng thời và nhiều tính năng khác. Giảng dạy đồng bộ giúp 

học sinh và giáo viên tham gia trao đổi, giảng dạy, phản hồi và giải thích theo thời gian thực.  

 

 

Quý vị cũng có thể tham khảo các từ viết tắt sau: 

Khu học chánh Mở rộng Thành phố Middletown (ECSDM)  

Khảo sát Tình trạng Tòa nhà (BCS) 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC)  

Ủy ban Giáo dục Đặc biệt (CSE)  
Bộ Y tế (DOH)  

Chương trình giáo dục cá nhân (IEP) 

Học viên đa ngôn ngữ (MLL)/Học viên tiếng Anh (ELL) 
Sở Giáo dục Tiểu bang New York (NYSED)  

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)  

Học tập xã hội và cảm xúc (SEL)  
Học sinh khuyết tật (SWD)  
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Vietnamese/Tiếng Việt 

Giới thiệu 
 

Chúng tôi tin rằng khu học chánh của chúng ta là trụ cột của cộng đồng chúng ta. Do đại dịch COVID-19, có                       
nhận định rằng giáo dục ngày nay sẽ có sự thay đổi rất lớn theo những cách thức chưa từng xảy ra trước                       
đây. Các nhà lãnh đạo giáo dục có trách nhiệm thực hiện các bước cụ thể để giáo dục, thu hút sự tham gia và                         
trao quyền cho cộng đồng trường học của chúng ta để khôi phục, tái thiết và khẳng định lại tầm quan trọng                      
của giáo dục cho tất cả học sinh. Hiện nay là thời điểm thích hợp để mỗi người trong chúng ta thể hiện niềm                        
tin và sự can đảm trong các quyết định mà chúng ta đưa ra, dựa trên những thay đổi lịch sử không chỉ ở tiểu                         
bang New York mà còn trên toàn quốc.  
 
Vì các trường học truyền thống của chúng ta đã đóng cửa vào tháng 3 nên các nhóm lập kế hoạch của Khu                       
học chánh đã họp nhiều lần mỗi tuần để giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch sức khỏe COVID-19.                      
Chúng tôi đã xác định được các mối quan ngại, thực hành chung tốt nhất và đề xuất cung cấp hỗ trợ toàn                       
diện cho toàn thể cộng đồng trường học. Chúng ta cần hướng về tương lai và nỗ lực xây dựng lộ trình mở                       
cửa trở lại trường học. Lộ trình hướng đến tương lai phải tập trung vào việc tạo nên môi trường an toàn                      
cho mỗi thành viên trong cộng đồng trường học.  
 
Hướng dẫn lập kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi đề cập rõ ràng các quy trình và thủ tục cho tất cả bảy                          
trường học của chúng ta để đáp ứng hướng dẫn về sức khỏe, an toàn và sức khỏe tinh thần, đây có thể coi là                         
bước chuẩn bị trước cho khả năng nhà trường có thể phải đóng cửa trong tương lai. Việc mở cửa trở lại                      
trường học để dạy và học theo mô hình truyền thống phụ thuộc vào thông tin khoa học, bao gồm xu hướng                      
và điểm thông tin chính có trong hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), Sở Y tế                       
Tiểu bang New York (NYSDOH) và Sở Giáo dục Tiểu bang New York (NYSED) cũng như tiêu chuẩn của Thống                    
đốc cho việc mở cửa trở lại trường học trên khắp tiểu bang.  
 
Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là cung cấp kế hoạch mở cửa trở lại trường học truyền thống cho cộng                       
đồng trường học của chúng ta khi thông tin, dữ liệu về đại dịch sức khỏe cho thấy rằng có thể an toàn khi                        
mở cửa trở lại cũng như khi tất cả học sinh và giáo viên cảm thấy thoải mái và an toàn để có thể quay trở lại                           
trường học. Cách tốt nhất để lập kế hoạch cho sự trở lại này là xác định các giải pháp để khu học chánh có                         
thể dần bắt đầu cho học sinh và giáo viên trở lại trường học truyền thống. Ngoài ra, kế hoạch của chúng tôi                       
nêu ra các hệ thống hỗ trợ chuyển tiếp từ môi trường học tập hoàn toàn từ xa sang mô hình giảng dạy trực                        
tiếp. Mỗi khu học chánh trong tiểu bang New York có đặc điểm riêng nên việc trở lại mô hình giảng dạy trực                       
tiếp tùy thuộc vào quyết định riêng của từng khu học chánh. Kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi xác định                       
rõ cách thức xem xét các khó khăn và cơ hội của chúng ta. Hệ thống khác nhau yêu cầu giải pháp khác nhau.                        
Sẽ có những cân nhắc về lịch trình, mô hình sắp xếp chương trình và nhu cầu nhân sự ở các cấp độ khác                        
nhau. Việc đảm bảo duy trì sức khỏe và an toàn cho mỗi thành viên trong cộng đồng trường học của chúng ta                       
là điều vô cùng quan trọng. 
 
Những khía cạnh được đề cập đến trong kế hoạch này thể hiện vô số những điều cần lưu tâm mà chúng tôi                       
sẽ giải quyết để chúng ta có thể mở cửa trở lại trường học an toàn và duy trì hoạt động an toàn. Điều quan                         
trọng là cần lưu ý rằng kế hoạch của chúng tôi tập trung chủ yếu vào công tác dạy và học để nâng cao thành                         
tích học tập và lấp đầy lỗ hổng kiến thức. Khả năng hòa nhập và nhu cầu về xã hội-cảm xúc của học sinh là                         
ưu tiên quan trọng và cũng sẽ được đề cập đến trong kế hoạch của chúng tôi.  
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Vietnamese/Tiếng Việt 

Kế hoạch này bao gồm các quy trình cần được các trường tuân thủ theo liệt kê bên dưới: 

Trường Mã BEDS Người liên hệ chính 

Trung học Phổ thông Middletown 441000010009 Tracey Sorrentino - tracey.sorrentino@ecsdm.org  

Trung học Cơ sở Monhagen 441000010014 Dominick Radogna - dominick.radogna@ecsdm.org 

Trung học Cơ sở Twin Towers  441000010010 Camille Adoma - camille.adoma@ecsdm.org  

Tiểu học Maple Hill 441000010015 Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

Presidential Park 441000010018 Susan Short - susan.short@ecsdm.org  

William A. Carter 441000010006 Kathleen Jensen - kathleen.jensen@ecsdm.org  

Maple Hill Annex at Truman Moon  441000010015 Susanne Driscoll - susanne.driscoll@ecsdm.org  

 

Xin nói rõ hơn là sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của họ là ưu tiên hàng đầu của                           

chúng tôi. Chúng tôi xây dựng kế hoạch nhằm mục đích đảm bảo cho học sinh và nhân viên cảm thấy thoải                      

mái và an toàn khi trở lại trường học. Như đã đề cập ở trên, có thể chúng ta cần chuyển đổi nhanh giữa các                         

giai đoạn học tập trong cả năm theo Sắc lệnh của Thống đốc hoặc đề xuất và hướng dẫn từ cơ quan đối tác                        

của chúng ta. Mức độ lây nhiễm, sự lây lan của virus và cách ứng phó với dịch bệnh trong cộng đồng của                       

chúng ta sẽ là yếu tố được xem xét hàng đầu khi đưa ra quyết định mở cửa trở lại các trường học để giảng                         

dạy trực tiếp.  

Chuyên viên điều dưỡng học đường và Giám đốc an toàn và an ninh sẽ giữ vai trò là Điều phối viên                      

COVID-19 của khu học chánh. Họ sẽ giữ vai trò trung tâm liên lạc cho các trường học và các bên liên quan, gia                        

đình, nhân viên và các thành viên khác trong cộng đồng trường học của chúng ta và sẽ đảm bảo khu học                      

chánh tuân thủ và làm theo các thực hành tốt nhất được nêu trong hướng dẫn của tiểu bang và liên bang.  

Như mọi kế hoạch đang được xây dựng trong toàn Tiểu bang New York, tài liệu này có tính linh hoạt và sẽ                       

thay đổi khi cần thiết dựa trên hướng dẫn từ tiểu bang, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) và Sở Giáo dục                       

Tiểu bang New York (NYSED) và lưu tâm đến các em học sinh, gia đình của các em, các giáo viên và nhân viên                        

của chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng những dịch vụ được mô tả trong toàn bộ kế hoạch này là                       

vì lợi ích tốt nhất của toàn thể cộng đồng trường học của chúng ta.  
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Giá trị và nguyên tắc chỉ đạo - Giáo dục. Tham gia. Trao quyền.  

Việc xây dựng kế hoạch này đi theo hướng dẫn và bắt nguồn từ các nguyên tắc chỉ đạo sau đây:  

GIÁO DỤC: 

● Giáo dục an toàn - Chúng tôi bảo đảm sức khỏe thể chất và tinh thần, sự an toàn của học sinh, giáo                       

viên, nhân viên và cộng đồng xung quanh.  

● Học tập nghiêm túc - Chúng tôi cung cấp cơ hội cho tất cả học sinh tiếp cận trải nghiệm học tập                      

nghiêm túc. 

● Bình đẳng về giáo dục - Chúng tôi cố gắng tạo nên một nền văn hóa hòa nhập kết nối giữa giảng dạy                       

và học tập sáng tạo trong các môn học nhằm đảm bảo các chính sách và thực hành hiện tại không                     

dẫn đến kết quả khác biệt cho những nhóm học sinh mà trước nay hay bị gạt ra khỏi nhịp điệu phát                      

triển xã hội (học sinh da màu, sống trong cảnh nghèo đói, nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt,                     

dịch vụ Người học tiếng Anh hoặc thanh thiếu niên vô gia cư).  

THAM GIA:  

● Liên lạc hiệu quả - Chúng tôi thúc đẩy mối liên lạc hai chiều hiệu quả với đối tác chẳng hạn như các                       

gia đình, giáo viên và nhân viên thông qua trao đổi liên lạc thường xuyên bằng nhiều ngôn ngữ và xin ý                      

kiến đóng góp khi xây dựng kế hoạch trong suốt cả năm.  

● Quan hệ cộng tác - Chúng tôi thu hút sự tham gia của học sinh, gia đình và các đại diện cộng đồng với                        

vai trò là đối tác trong việc ra quyết định và chủ động loại bỏ những rào cản về hệ thống, thay thế                       

bằng các chính sách và hoạt động thực hành giúp đảm bảo cho tất cả học sinh có quyền tiếp cận                     

chương trình giảng dạy và hỗ trợ những gì các em cần để học tập thành công tại trường của chúng                     

tôi. 

● Theo dõi - Chúng tôi xây dựng kế hoạch dựa trên kiến thức cập nhật và giả thuyết chính về những gì                      

có thể xảy ra. Chúng tôi biết các thành phần cụ thể trong kế hoạch của chúng tôi sẽ thay đổi khi môi                       

trường thay đổi, hoặc khi chúng tôi có thể xác nhận giả thuyết của mình và điều chỉnh phù hợp.  

TRAO QUYỀN:  

● Sức khỏe tinh thần xã hội và cảm xúc - Trong quá trình ra quyết định, chúng tôi xem xét những thách                      

thức đối với nhu cầu về an toàn thể chất, xã hội và cảm xúc cũng như sức khỏe tinh thần của học sinh                        

do việc đóng cửa trường học gây ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để tạo ra trải nghiệm đặc biệt tập                       

trung hướng đến sự thành công và hạnh phúc của toàn thể cộng đồng trường học.  

● Hỗ trợ tính đa dạng - Chúng tôi hoan nghênh và truyền cảm hứng cho những khối óc ham học hỏi                     

xuất thân từ mọi hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến các mục tiêu về tính đa dạng, bình đẳng                       

và hòa nhập. Khả năng tiếp cận cụ thể và sự hỗ trợ cần thiết cho một học sinh hoặc nhóm học sinh có                        

thể khác với những học sinh khác. Tất cả các thành phần của kế hoạch này sẽ được xem xét thông                     

qua lăng kính hòa nhập. 

● Quyền tiếp cận bình đẳng - Chúng tôi ưu tiên sự bình đẳng, quyền tiếp cận và hỗ trợ khi chúng ta                      

thoát khỏi tình trạng gián đoạn do vấn đề về sức khỏe mang tính lịch sử này trong hệ thống giáo dục                      

của chúng ta.  
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Lời cảm ơn  

Tổng giám đốc Richard Del Moro đã triệu tập các đại diện từ các nhóm liên quan khác nhau trong toàn khu 

học chánh để xem xét cách lập kế hoạch cho năm học 2020-2021. Ông giao nhiệm vụ cho Nhóm công tác lập 

kế hoạch mở cửa trở lại ứng phó linh hoạt dành ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh, 

giáo viên và gia đình, đồng thời chú trọng các nhu cầu về xã hội, cảm xúc và học tập của những học sinh chịu 

ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch sức khỏe và việc học từ xa, ngoài cơ sở. Để giúp thông báo về kế 

hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi, khu học chánh đã mời các bên liên quan, bao gồm cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc của học sinh, cán bộ của các cơ quan quản lý y tế 

địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, công đoàn và nhóm cộng đồng tham gia. Các 

hoạt động tham gia bao gồm khảo sát trực tuyến, họp với các bên liên quan và nhân viên, họp tiểu ban, cuộc 

họp của Hội đồng giáo dục và cuộc đối thoại trực tiếp. Ủy ban cung cấp ý kiến đóng góp có ý nghĩa, đưa ra đề 

xuất có mục đích và sẵn sàng cộng tác với mục đích thống nhất, hỗ trợ toàn thể cộng đồng của chúng ta.  

 

Nhóm công tác Lập kế hoạch mở cửa trở lại của khu học chánh đã tổ chức lập kế hoạch cho các ủy ban sau 

đây:  

● Môn học  

○ Giảng dạy 

○ Hoạt động học tập  

 

● Hỗ trợ cộng đồng trường học  

○ Học tập xã hội và cảm xúc  

○ Tiếng Anh là ngôn ngữ mới (ENL), Song ngữ & Ngôn ngữ thế giới  

○ Giáo dục đặc biệt  

○ Dịch vụ hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng  

 

● Hoạt động  

○ Sức khỏe, an toàn và an ninh  

○ Cơ sở  

○ Vận chuyển và Khả năng di chuyển của học sinh  

○ Ngân sách  

○ Công nghệ  

 

Các ủy ban đã dành rất nhiều thời gian để lập kế hoạch và sẽ tiếp tục dành thời gian và năng lượng cần thiết 

để đưa kế hoạch áp dụng vào thực tế và hiệu quả hơn trong các tuần sau. Khu học chánh cam kết hỗ trợ 

hoạt động cần thiết để khôi phục và xây dựng lộ trình mở cửa trở lại trường học. Chúng tôi sẽ  giáo dục , thu 

hút sự tham gia  và trao quyền  cho cộng đồng học tập của chúng ta. Hướng dẫn lập kế hoạch và nguồn lực 

bao hàm sẽ hỗ trợ hoạt động theo quy định và phức tạp liên quan đến việc chuẩn bị cho năm học 2020-2021 

một cách có trách nhiệm, cùng với sự sẻ chia và phù hợp với khoa học y tế công cộng và theo cách thức 

chúng ta có thể nghiêm túc đáp ứng nhu cầu về xã hội và cảm xúc của học sinh cũng như đẩy nhanh việc học 

tập và thu hẹp khoảng cách cơ hội. 
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Vietnamese/Tiếng Việt 

 

Thành công nổi bật: Tháng 3 - Tháng 6 năm 2020  

 

Trong thời gian học tập từ xa, khu học chánh của chúng ta tự hào vì đã đóng góp hỗ trợ cho cộng đồng của 

chúng ta:  

 

Nguồn hỗ trợ cho các gia đình:  

● 30,000 bộ sách truyện nhiều cấp độ và/hoặc dụng cụ toán học được cung cấp cho các gia đình  

● Tiếp cận nguồn hỗ trợ trực tuyến -- TRUNG TÂM Học tập từ xa -- nơi học sinh, gia đình và giáo viên có thể xem 

các hướng dẫn theo yêu cầu, đặt lịch hẹn để được hỗ trợ kỹ thuật, truy cập thông tin về các nhà cung cấp nội 

dung số, sử dụng nội dung số để học tập cấp tốc và truy cập bản sao số của gói học tập đã có bản in cung cấp 

cho học sinh thuộc các cấp từ Mẫu giáo-Lớp 6.  

 

Winter School Academy: 

● Phương pháp can thiệp và hợp tác để dạy và học dành cho 14 học sinh có nguy cơ không đáp ứng các yêu cầu 

để tốt nghiệp để giúp các em đáp ứng/vượt yêu cầu đủ điều kiện tốt nghiệp vào tháng 6 năm 2020.  

 

Hoạt động tiếp cận và tham gia có ý nghĩa quan trọng:  

● Sự tham gia của bên liên quan trong tất cả các nhóm sử dụng dịch vụ hỗ trợ, tình nguyện viên cộng đồng và cán 

bộ giáo dục.  

 

Xóa bỏ khoảng cách số:  

● Tất cả học sinh Mẫu giáo-Lớp 12 được khu học chánh cung cấp thiết bị  
● Đổi thiết bị không tiếp xúc và hướng dẫn qua video theo yêu cầu  

 

Bữa ăn dinh dưỡng:  

● 414,000 suất ăn đã được cung cấp cho học sinh từ 18 tuổi trở xuống trong cộng đồng của chúng ta  

● Mở rộng hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng thông qua hoạt động phân phát bữa ăn 
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Kế koạch truyền đạt thông tin  

Quy trình và chiến lược tiến bước an toàn  

Khu học chánh duy trì cam kết truyền đạt thông tin về tất cả các yếu tố có trong kế hoạch mở cửa trở lại này 

cho học sinh, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc của học sinh, nhân viên, khách thăm và cộng đồng 

trường học của chúng ta nói chung. Kế hoạch này được cung cấp cho các bên liên quan thông qua trang web 

của khu học chánh tại địa chỉ  http://www.middletowncityschools.org/return và sẽ được cập nhật trong cả 

năm học, khi cần thiết để ứng phó với tình hình của địa phương.  

Trong phạm vi lập kế hoạch cho năm học 2020-2021, khu học chánh đã xây dựng kế hoạch truyền đạt toàn 
bộ thông tin cần thiết cho nhân viên, học sinh, phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc của học sinh, 
khách thăm và đối tác giáo dục và nhà cung cấp của khu học chánh. Khu học chánh sẽ sử dụng phương thức 
truyền đạt thông tin hiện tại thông qua cuộc họp Hội đồng giáo dục, trang web, Facebook và các phương 
thức khác – cũng như bảng chỉ dẫn phù hợp và cơ hội đào tạo để hỗ trợ phổ biến thông điệp nhất quán về 
các quy trình và thủ tục, kỳ vọng và yêu cầu mới liên quan đến hoạt động của trường học trong thời gian 
diễn ra đại dịch.  

Mục tiêu truyền đạt thông tin 

● Khuyến khích toàn bộ học sinh, giáo viên, nhân viên và khách thăm thông qua thông báo bằng lời nói 

và văn bản (ví dụ: bảng chỉ dẫn) tuân thủ hướng dẫn của NYSED, CDC và DOH về việc sử dụng đồ che 

mặt được chấp nhận (tức là khẩu trang trùm kín mũi và miệng) khi không thể duy trì giãn cách xã hội. 

 

● Cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về sức khỏe và sự an toàn, lịch trình và mọi thông tin khác 

mà giáo viên, nhân viên và các gia đình cần biết. 

 

● Sử dụng các nền tảng khác nhau bao gồm e-mail, cuộc gọi điện thoại, tin nhắn văn bản, mạng xã hội, 

trang web của khu học chánh và cuộc họp trực tuyến với các bên liên quan và nhân viên khi cần thiết 

để đảm bảo nội dung thông báo rõ ràng, nhất quán và đầy đủ. 

 

● Thông báo thông tin cho các phụ huynh/người chăm sóc có trình độ tiếng Anh hạn chế bằng ngôn ngữ 

mà họ có thể hiểu được. 

 

● Xóa bỏ khoảng cách số bằng cách cung cấp thông tin về cách các gia đình có thể tiếp cận công nghệ và 

nhận hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ họ sử dụng và bảo trì thiết bị. 
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Vietnamese/Tiếng Việt 

Lịch trình và tiêu chuẩn ra quyết định lập kế hoạch mở cửa trở lại trường học 

 

 

Các tiêu chuẩn để xác định việc tổ chức lại hình thức giảng dạy trực tiếp phụ thuộc vào  khu học 
chánh/trường học có thể thực hiện hướng dẫn của NYSDOH và NYSED về thực hành giãn cách xã hội (6 feet) 
khi ở trong các cơ sở của trường và trên sân trường (bao gồm học sinh, giáo viên và nhân viên).  
 
Tiêu chuẩn xác định việc cân nhắc trở lại trường: 

● Tỷ lệ nhiễm virus trung bình hàng ngày là  5% trở xuống,  tính trong khoảng thời gian trung bình là  
14 ngày, các trường học trong khu vực được xác định  có thể mở cửa trở lại để giảng dạy trực tiếp 
cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội. 

 
Tiêu chuẩn xác định việc đóng cửa bắt buộc:  

● Tỷ lệ nhiễm virus trung bình hàng ngày là  9% trở lên,  tính trong khoảng thời gian trung bình là 7 ngày, 
sau ngày 1 tháng 8, các trường học trong khu vực được xác định  phải đóng cửa.  

 

 

Richard Del Moro, Tổ ng giám đố c Khu họ c chánh 
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Tổng quan về Kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi 

Ba kịch bản mở cửa trở lại trường học 

Phù hợp với hướng dẫn của Sở Giáo dục Tiểu bang New York, chúng tôi đã triển khai kế hoạch xem xét ba 

kịch bản mở cửa trở lại.  

Để chuẩn bị cho năm học 2020–2021, chúng tôi: 

● Xây dựng ba kịch bản về  sức khỏe thể chất và tinh thần, sự an toàn  của tất cả các bên liên quan là 

ưu tiên hàng đầu  trong kế hoạch của chúng tôi  

● Lập kế hoạch  nhận biết  nhu cầu  chuyển tiếp nhanh  giữa học tập trực tiếp và học tập từ xa liên tục, 

có thể là bắt buộc dựa trên quyết định của cơ quan quản lý y tế và/hoặc quyết định của khu học 

chánh. 

● Xem xét lịch học để  tạo phương pháp linh hoạt  hơn với một số cân nhắc về những thay đổi có thể để 

đáp ứng quyết định đóng cửa khẩn cấp ngắn hạn và nhu cầu chuyển tiếp môi trường học tập với tốc 

độ nhanh.  

● Xây dựng  mô hình học tập từ xa liên tục nghiêm túc, dễ tiếp cận và bền vững  sẽ hỗ trợ học tập 

trung chủ yếu vào học thuật trong môi trường từ xa.  

 

Do số lượng nguy cơ đã xác định và chưa xác định cao và liên tục bất ổn, có vô số dữ kiện thực tế làm căn cứ 

để khu học chánh có thể lập kế hoạch cho việc mở cửa trở lại và hoạt động trong Năm học 2020-2021. Dưới 

đây chúng tôi đã tóm tắt tình trạng bất ổn này bằng cách nhấn mạnh ba khái niệm mở cửa trở lại, từ trường 

học trực tiếp tại cơ sở, đến học tập từ xa ngoài cơ sở một cách liên tục và tăng cường. Điều này nhằm định 

hướng toàn thể cộng đồng trường học của chúng ta tới các kịch bản khác nhau có ý nghĩa quan trọng tương 

đương, giúp tìm hiểu xem năm học này sẽ khác như thế nào so với năm học thông thường, đồng thời xác 

định những yếu tố có thể cần phải thay đổi để đáp ứng các nhu cầu mới. 
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Thành phần kịch bản và hành động của tiểu ban  

Tất cả các kịch bản cho việc lập kế hoạch mở cửa trở lại bao gồm các yếu tố được nêu trong bảng bên dưới. Trong 
mỗi yếu tố, tiểu ban thường xuyên tham gia tổ chức hành động nhằm đảm bảo chúng ta đáp ứng các mục tiêu mở cửa 
trở lại đã được đề ra. 

 

Môn học Hỗ trợ cộng đồng  
trường học 

Hoạt động 

Mục tiêu:  Chúng tôi hỗ trợ học sinh 
học kỹ hơn phần nội dung và kỹ 
năng quan trọng. 

Mục tiêu:  Chúng tôi coi trọng toàn 
thể cộng đồng trường học và hỗ 
trợ về mặt tinh thần cho các bên 
liên quan. 

Mục tiêu:  Chúng tôi bố trí 
nhân lực, thời gian và nguồn 
lực để đảm bảo mở cửa trở 
lại thành công. 

 
 

Giảng dạy 
● Ưu tiên hình thức giảng dạy theo thời 

gian thực, đồng bộ, trong môi trường 
học tập từ xa 

● Giải quyết tình trạng hao hụt kiến thức 
và chú ý đến các cơ hội tăng tốc thông 
qua việc xem xét và cải tiến chương trình 
giảng dạy 

● Mô hình giảng dạy linh hoạt để giải 
quyết tất cả ba kịch bản 

● Tuyển chọn các nguồn lực đào tạo nhiều 
kỹ năng học tập khác nhau 

● Sự tham gia của học sinh 
● Lớp học chính và lớp học đặc biệt 
● Giãn cách xã hội và hoạt động ngoại 

khóa/điền kinh 
● Kỳ vọng rõ ràng cho công tác giảng dạy 

ở tất cả kịch bản  
● Kỳ vọng rõ ràng cho hoạt động học tập 

trong môi trường từ xa  
● Hỗ trợ và chủ động liên lạc với gia đình  
● Phương pháp tiếp cận cá nhân hóa kèm 

theo thực hành giảng dạy ở tất cả các 
kịch bản 

● Xây dựng kế hoạch đánh giá để giải 
quyết tình trạng hao hụt kiến thức và 
chú ý đến cơ hội tăng tốc 

● Tập trung vào việc truyền đạt kiến thức 
về xã hội và cảm xúc trong những ngày 
học cho học sinh Mẫu giáo-Lớp 12 

● Phát nguồn dụng cụ hỗ trợ cho học sinh 
học tại nhà (bộ sách truyện nhiều cấp 
độ, học cụ v.v.)  

 

Hoạt động học tập  
● Hệ thống thông tin/hồ sơ học sinh 
● Lập kế hoạch tổng thể 
● Chuyên cần và ghi danh 
● Nguồn hỗ trợ chương trình giảng dạy  
● Tuyển dụng, đào tạo mới và phân bổ lại 
● Chương trình đào tạo phát triển chuyên 

môn và đào tạo bắt buộc để đáp ứng các 
quy định/hướng dẫn 

● Đánh giá của nhân viên 
● Sửa đổi chính sách 

Học sinh khuyết tật (SWD)  
Học viên tiếng Anh (ELL) 
Học viên đa ngôn ngữ (MLL) 

● Đáp ứng các yêu cầu của chương trình 
giáo dục cá nhân (IEP) và chương trình 504 
cho học sinh 

● Đáp ứng các nhu cầu về giáo dục 
CRPart-154 của học sinh ELL/MLL 

● Hỗ trợ học sinh trong môi trường học tập 
từ xa bằng cách cung cấp các dịch vụ 
giảng dạy và chương trình 

● Giải quyết tình trạng hao hụt kiến thức và 
chú ý tới các cơ hội tăng tốc 

● Sửa đổi chương trình giảng dạy - xác định 
các nguồn lực hỗ trợ/nền tảng hỗ trợ 

● Thu hút tham gia và xây dựng mối quan hệ 
với các gia đình - liên lạc thường xuyên và 
tiếp xúc trực tiếp (sử dụng học phần từ xa 
nếu cần)  

 
Học tập xã hội và cảm xúc (SEL) 

● Hỗ trợ sức khỏe tâm thần 
● Hỗ trợ gia đình đáp ứng các nhu cầu học 

tập và xã hội cảm xúc 
● Thu hút tham gia và xây dựng mối quan hệ 

với các gia đình - liên lạc thường xuyên và 
tiếp xúc trực tiếp (sử dụng học phần từ xa 
nếu cần)  

● Tăng cường các chương trình giảng dạy 
bao gồm tự nhận thức, tự quản lý, nhận 
thức về xã hội, kỹ năng quan hệ và ra 
quyết định có trách nhiệm 

● Sức khỏe tinh thần của nhân viên và cơ 
hội tự chăm sóc thường xuyên  

● Xây dựng và duy trì văn hóa 
 
Dịch vụ hỗ trợ thực phẩm và dinh dưỡng 

● Nhu cầu về dinh dưỡng của học sinh 
● Cung cấp thực phẩm đáp ứng linh hoạt 

(thời gian/địa điểm) 

Cơ sở 
● Tình trạng vệ sinh của các cơ sở 
● Không gian để thực hiện giãn cách 

xã hội 
● Sửa đổi các cơ sở hiện tại 

 
Sức khỏe, an toàn và an ninh  

● Bảo vệ nhân viên tham gia hoạt 
động 

● Đào tạo về an toàn 
● Quy trình sức khỏe + an toàn 
● Nhu cầu và cân nhắc về y tế 

 
Ngân sách 

● Nguồn vốn nhân lực, nguồn lực 
vật chất và ngân sách 

● Tuyển dụng 
 
Công nghệ 

● Hỗ trợ về công nghệ để hỗ trợ 
giáo viên, học sinh và gia đình 

● Tiếp cận các công cụ học tập từ 
xa (Zoom, Google classroom, v.v.) 

● Quyền truy cập bình đẳng các 
thiết bị và kết nối băng thông 
rộng 

 
Chuyên chở 

● Khả năng di chuyển và chuyên 
chở học sinh 

● Vận chuyển bữa ăn 
● Vệ sinh của các phương tiện  
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Sự tham gia của bên liên quan - một kế hoạch, nhiều ý kiến đóng góp  

Khu học chánh của chúng ta xây dựng lộ trình thu hút sự tham gia có ý nghĩa của các bên liên quan chính và 

đưa ý kiến đóng góp của họ vào kế hoạch của chúng tôi. 

Chúng tôi kiên định với quyết tâm tiếp tục thường xuyên 

chia sẻ tiến độ thực hiện và lấy ý kiến đóng góp từ cộng 

đồng khi triển khai kế hoạch mở cửa trở lại trường học. 

Chúng tôi đang lập kế hoạch có khả năng xoay chuyển nhanh 

chóng và sẽ tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về cách thức phục 

vụ học sinh một cách an toàn nhất có thể. Phản hồi giúp các 

nhóm công tác của chúng tôi hoạt động trong lớp học, nhà 

riêng và địa điểm tại cộng đồng; để xem nhiều khía cạnh, nhấn mạnh nhu cầu đa dạng của các bên liên quan; 

và tạo cam kết triển khai bền vững kế hoạch được hỗ trợ của chúng tôi.  

 

Tiêu điểm của cuộc họp với nhân 
viên và các bên liên quan  

Ngày/Giờ Số người tham gia 

Cán bộ giảng dạy  Ngày 22 tháng 7 - 12:00-1:00 PM 300 

Cộng đồng  Ngày 22 tháng 7 - 6:00-7:00 PM 200  

Cán bộ không đảm nhận nhiệm vụ 
giảng dạy  

Ngày 24 tháng 7 - 3:45-4:45 PM 120 

Học sinh  Ngày 27 tháng 7 -4:00-5:00 PM  300  

 

Câu hỏi khảo sát cộng đồng:  Nếu trường học của chúng ta được phép, theo hướng dẫn hiện hành, cho phép 

học sinh học tại trường vào tháng 9 năm 2020, quý vị có cho con em mình đến trường không? Xin lưu ý rằng 

các trường học sẽ tuân thủ hướng dẫn hiện hành về sức khỏe và an toàn (tức là: đeo khẩu trang, quy trình 

vệ sinh và giãn cách xã hội).  

*Bảng bên dưới là Kết quả khảo sát cộng đồng tháng 7 năm 2020  
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*Trích dẫn bên dưới được chọn dựa trên xu hướng từ 620 tham gia cuộc họp với Nhân viên và các bên liên 

quan và hơn 2,000 lượt trả lời khảo sát.  
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Phương pháp tiếp cận theo giai đoạn cho việc mở cửa trở lại an toàn của chúng 
tôi  

 

Ưu tiên của chúng tôi trong toàn bộ kế hoạch và khi bước vào năm học 2020-2021 là phục vụ học sinh có 
thời gian học tập trực tiếp với các giáo viên nhiều nhất có thể, phù hợp với tiêu chuẩn sức khỏe thể chất và 
tinh thần, an toàn. Dựa trên xu hướng được thu thập từ các bên liên quan chính trong cuộc khảo sát và cuộc 
họp với nhân viên và các bên liên quan trực tuyến,  buổi làm việc với Hội đồng giáo dục và mỗi tiểu ban của 
chúng tôi cùng những hướng dẫn của NYSED và DOH yêu 
cầu giãn cách vật lý, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp 
tiếp cận theo giai đoạn để tăng khả năng có thể trở lại 
trường học truyền thống vào mùa thu này.  Phương 
pháp tiếp cận theo giai đoạn  nghĩa là chúng tôi sẽ xem 
xét kỹ lưỡng tình hình hiện tại và khuyến cáo chính thức 
về sức khỏe  trước khi để một nhóm nhỏ học sinh trở lại 
học vào một thời điểm cụ thể.  Quyết định về việc 
chuyển đến và chuyển ra khỏi giai đoạn sẽ do Tổng giám 
đốc của Khu học chánh ra quyết định và sẽ bao gồm việc 
cân nhắc về hướng dẫn và điều kiện y tế. Chúng tôi sẽ cung cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao liên 
tục thông qua trải nghiệm học tập từ xa cho tất cả học sinh. Chúng tôi đã xác định sẽ ưu tiên những đối 
tượng học sinh tham gia chương trình học tập sớm và học sinh khuyết tật  trở lại nhận các dịch vụ trực tiếp.  

Tổng quan về các giai đoạn  

Chúng tôi hiện đang lập kế hoạch về phương pháp tiếp cận chia thành sáu giai đoạn, với mỗi giai đoạn tiếp 

theo sẽ để một nhóm nhỏ học sinh quay trở lại trường học dựa trên nghiên cứu và hướng dẫn của CDC mà 
các học sinh này được hưởng lợi nhiều nhất từ hình thức giảng dạy trực tiếp. 
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*Vui lòng xem chi tiết về phương pháp tiếp cận theo giai đoạn trên các trang sau để tìm hiểu thêm về các  
chương trình đặc biệt  
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Tóm tắt về phương pháp tiếp cận theo giai đoạn  

Giai đoạn 0 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ 
xa tại nhà  

Ngày 7-11 tháng 9 
9/7 - Nghỉ học 
14-18 tháng 9 
21-25 tháng 9 
28 tháng 9-2 tháng 10 
9/28 - Nghỉ học  

Học sinh nghỉ học tại trường trong tháng 9  Tất cả học sinh Mẫu 
giáo-Lớp 12 

 
 
 

Giai đoạn 1 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ 
xa tại nhà  

Ngày 5-9 tháng 10 
Ngày 12-16 tháng 10 
 
10/12 - Nghỉ học  

 

Lớp Chương trình 

Mẫu giáo Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

Mẫu giáo-Lớp 
5 

6 học sinh + 1 giáo viên + 1 người hỗ trợ và 12 học sinh 
+ 1 giáo viên + 3 người hỗ trợ (42 học sinh) 

6-8 8 học sinh + 1 giáo viên + 1 người hỗ trợ và 12 học sinh 
+ 1 giáo viên + 3 người hỗ trợ (24 học sinh) 

9-12 12 học sinh + 1 giáo viên + 3 người hỗ trợ (15 học sinh) 

 

Lớp 1-12  
Trường hợp ngoại lệ:  ưu 
tiên các chương trình giáo 
dục đặc biệt có nhu cầu 
cao hỗ trợ tình trạng suy 
giảm đáng kể về nhận 
thức, đa khuyết tật và 
nhu cầu lớn về xã hội và 
cảm xúc sẽ được học tại 
trường. 

 
 

Giai đoạn 2  

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ 
xa tại nhà  

Ngày 19-23 tháng 10  

Lớp/Giai đoạn Chương trình  

Toàn bộ giai đoạn 1 (xem bảng Giai đoạn 1 bên trên) 

1 Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

Mẫu giáo-Lớp 8 12 học sinh + 1 giáo viên + 2 người hỗ trợ (45 học sinh) 

Mẫu giáo-Lớp 5 12 học sinh + 1 giáo viên + 1 người hỗ trợ (34 học sinh) 

6-8 12 học sinh + 1 giáo viên + 1 người hỗ trợ (39 học sinh) 

9-12 12 học sinh + 1 giáo viên + 1 người hỗ trợ (78 học sinh) 

 

Lớp 2-12  
Trường hợp ngoại lệ:  ưu 
tiên các chương trình giáo 
dục đặc biệt có nhu cầu 
cao hỗ trợ tình trạng suy 
giảm đáng kể về nhận 
thức, đa khuyết tật và nhu 
cầu lớn về xã hội và cảm 
xúc sẽ được học tại 
trường. 
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Giai đoạn 3 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ 
xa tại nhà  

Ngày 26-30 tháng 10  

Lớp/Giai đoạn Chương trình 

Toàn bộ giai đoạn 2 (xem bảng Giai đoạn 2 ở trên) 

2  Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

3-5 15 học sinh + 1 giáo viên (63 học sinh) 

6-8 15 học sinh + 1 giáo viên (93 học sinh) 

9-12 15 học sinh + 1 giáo viên (186 học sinh) 

 

Lớp 3-12  
Trường hợp ngoại lệ:  ưu 
tiên các chương trình giáo 
dục đặc biệt có nhu cầu 
cao hỗ trợ tình trạng suy 
giảm đáng kể về nhận 
thức, đa khuyết tật và nhu 
cầu lớn về xã hội và cảm 
xúc sẽ được học tại 
trường. 
 
 

 

Giai đoạn 4 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ xa 
tại nhà  

Ngày 2-6 tháng 11 
Ngày 9-13 tháng 11 

 

Lớp/Giai đoạn Chương trình 

Toàn bộ giai đoạn 3 (xem bảng Giai đoạn 3 ở trên) 

3 Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

6-12 Dịch vụ phân tầng hỗ trợ - cố vấn và can thiệp 
 

Lớp 4-12  

 

Giai đoạn 5 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ xa 
tại nhà  

Ngày 16-20 tháng 11 
Ngày 23-27 tháng 11  

 

Lớp/Giai đoạn Chương trình 

Toàn bộ giai đoạn 4 (xem bảng Giai đoạn 4 ở trên) 

4 Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

6-12 Dịch vụ phân tầng hỗ trợ - cố vấn và can thiệp 

 

Lớp 5-12  
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Giai đoạn 6 

Tuần: Học sinh - Học tại trường  Học sinh - Học tập từ xa 
tại nhà  

Ngày 30 tháng 11-ngày  
4 tháng 12 

 

Lớp/Giai đoạn Chương trình 

Toàn bộ giai đoạn 5 (xem bảng Giai đoạn 5 ở trên) 

5 Tất cả học sinh bao gồm SWD, ELL/MLL và 504 

6-12 Dịch vụ phân tầng hỗ trợ - cố vấn và can thiệp 

 

Lớp 6-12  

 

Các giai đoạn trong tương lai - Học sinh các lớp 6-12 trở lại trường  

Lập kế hoạch cho sự quay trở lại trường của các học sinh lớp 6-12 sẽ tiếp tục là giai đoạn mà chúng tôi nghĩ đến. 
Học sinh trung học cơ sở đã tăng nguy cơ nhiễm bệnh chéo do tính chất thời khóa biểu của trường trung học cơ sở. 
Chúng tôi sẽ phân giai đoạn cho học sinh trung học cơ sở quay trở lại các trường học để được giảng dạy trực tiếp 
nếu các thông tin và dữ liệu về COVID-19 tiếp tục ổn định và/hoặc cải thiện.  Chúng tôi sẽ quyết định vào đầu tháng 12 
nếu các điều kiện cho phép khu học chánh đưa toàn bộ học sinh các lớp 6-12 trở lại trường hoặc thông qua phương pháp tiếp 
cận theo giai đoạn liên tục vào tháng 12 và/hoặc học kỳ mùa xuân.  

Chuyển đổi giữa các giai đoạn  

Quan trọng như việc xác định các nhóm học sinh sẽ trở lại hình thức học trực tiếp trong mỗi giai đoạn là việc 
quyết định xem ban lãnh đạo của khu học chánh sẽ xác định liệu Khu học chánh Middletown có sẵn sàng 
chuyển tiếp từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo hay không. Ưu tiên số một của chúng tôi là sự an toàn 
của học sinh và nhân viên, và mỗi lần chúng tôi để cho một nhóm học sinh trở lại trường sẽ làm tăng các nhu 
cầu về chuyên chở, cơ sở và nhân sự. 
 

Chúng tôi sẽ biết chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu để cho học sinh trở lại và chuyển tiếp giữa các giai đoạn khi: 
 

● Chúng tôi triển khai phù hợp với hướng dẫn của NYSDOH và NYSED về thực hành giãn cách xã hội, vệ sinh thân 
thể, vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và các biện pháp phòng ngừa khác của cơ quan y tế công cộng, theo đánh giá 
chính thức 

● Dữ liệu cho thấy rằng chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu nhân sự trong giai đoạn này thông qua nhân viên toàn 
thời gian, bán thời gian, nhân viên thay thế và nhân viên hợp đồng 

● Dữ liệu cho thấy rằng chúng tôi có thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), khẩu trang, vật liệu vệ sinh và các nguồn lực 
khác cần thiết để chuyển sang giai đoạn này 

● Việc chuyển sang giai đoạn này không vi phạm quy định của Tiểu bang New York về đeo khẩu trang, giãn cách 
vật lý hoặc sức chứa tối đa của cơ sở 

● Mức lây truyền hiện tại trong cộng đồng cho thấy rằng sẽ an toàn để làm vậy 
 

Chúng tôi hy vọng rằng những điều kiện đó sẽ cho phép chúng tôi chuyển sang hình thức học trực tiếp tại 
trường 100% cho nhiều học sinh nhất có thể và trong thời gian sớm nhất có thể. Nhóm công tác của khu học 
chánh sẽ họp thường xuyên để xem xét dữ liệu trên nhằm xác định chúng tôi cần phải chuyển đổi chậm hơn 
hay nhanh hơn qua các giai đoạn. Như quý vị có thể thấy trong các bảng ở trên, đó là kế hoạch hiện tại của 
chúng tôi, phần lớn học sinh ở các lớp 6-12 sẽ vẫn học từ xa cho đến chậm nhất là ngày 4 tháng 12. Các dịch 
vụ trực tiếp sẽ được cung cấp để cố vấn và can thiệp cho các em học sinh ở lớp 6-12 bắt đầu ở Giai đoạn 4. 
Để biết thêm thông tin về chương trình giảng dạy được cung cấp cho toàn bộ học sinh trong các giai đoạn, 
vui lòng xem trang 21. 
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Môn học 

Giảng dạy và học tập 

Trọng tâm kế hoạch của chúng 
tôi là đáp ứng nhu cầu về học 
tập từ xa hiệu quả, nghiêm túc 
và mang tính cảm thông. 
Chúng tôi xác nhận học kỳ mùa 
xuân này là thách thức đối với 
tất cả các bên liên quan vì 
chúng tôi đã phải vội vàng triển 
khai hình thức học từ xa. Tuy 
nhiên, chúng tôi đã dành rất 
nhiều thời gian trong mùa hè 
này để ôn lại các bài đã học, 
tương tác với các bên liên 
quan, chuẩn bị phát triển 
chuyên môn cho nhân viên và 
xem xét các cách để hỗ trợ các 
gia đình và học sinh bắt đầu 
học tập từ xa trong mùa thu 
này.  
 
Kế hoạch học tập từ xa của 
bậc Tiểu học và trung học cơ 
sở và trung học bao gồm cơ 
hội cho cả giảng dạy đồng bộ 
(theo thời gian thực) và không 
đồng bộ cũng như các cơ hội 
can thiệp và tăng tốc thông 
qua sự hỗ trợ theo nhóm nhỏ. 
Thời khóa biểu sẽ cho phép dễ 
dàng chuyển tiếp giữa học tập 
trực tiếp và học tập từ xa. 
Trong mỗi mô hình, chúng tôi 
sẽ đánh giá lỗ hổng kiến thức 
và chú ý tới khía cạnh dễ sử 
dụng khi triển khai nền tảng kỹ 
thuật số. 
 
 
 

Trang | 23 

 



Vietnamese/Tiếng Việt 

 
 
 
Mỗi phạm vi và trình tự chương trình giảng dạy của chúng tôi đều tuân theo Tiêu chuẩn học tập của tiểu 
bang New York. Các tài liệu về phạm vi và trình tự của chúng tôi bao gồm  danh sách đầy đủ các kỹ năng, chiến 
lược và khái niệm mà học sinh cần để thể hiện sự thành thạo trong lĩnh vực nội dung.  Chúng tôi đã tuyển 
chọn đội ngũ giảng dạy, bao gồm quản lý và giáo viên, xem xét kỹ lưỡng từng tài liệu của chương trình giảng 
dạy để xác định các lĩnh vực cần tăng tốc và khắc phục. Với việc dự kiến chuyển sang các mô hình khác nhau 
trong năm học 2020-2021, chúng tôi đã hợp tác để tạo ra các chiến lược và tuyển chọn các nguồn lực nhằm 
hỗ trợ mô hình giảng dạy trực tiếp, từ xa hoặc kết hợp.  
 
Phần lớn thời gian giảng dạy ở cấp trung học cơ sở được sử dụng cho hình thức học đồng bộ (theo thời gian 
thực), giáo viên sẽ tương tác mỗi ngày với toàn bộ học sinh. Thời khóa biểu của cấp tiểu học trong hình thức 
học tập từ xa bao gồm thời gian giảng dạy đồng bộ cho các môn học chính mỗi ngày cũng như thời gian dành 
cho nhóm nhỏ để giáo viên gặp riêng học sinh theo hình thức một giáo viên một học sinh hoặc nhóm nhỏ để 
giảng dạy, can thiệp, tăng tốc và giảng dạy lại. 
 
Chúng tôi cung cấp cho tất cả học sinh quyền tiếp cận bình đẳng với chương trình giảng dạy trong mỗi kịch 
bản cũng như thiết bị để sử dụng trong tất cả ba kịch bản nêu ra. Ở cấp tiểu học, thời gian dành cho nhóm 
nhỏ được bao gồm trong thời khóa biểu hàng ngày để cho phép giáo viên điều chỉnh bài giảng theo nhu cầu 
của học sinh cụ thể bao gồm bồi đắp lỗ hổng kiến thức và đánh giá và phản hồi trực tiếp giữa giáo viên và 
học sinh. Mô hình áp dụng ở bậc trung học cơ sở cũng cho phép hỗ trợ học sinh trong mô hình bằng nhiều 
cách. Giáo viên sẽ hỗ trợ theo nhóm nhỏ trong hoạt động giảng dạy hàng ngày. Ngoài ra, học sinh sẽ có cơ 
hội được hỗ trợ bằng hình thức can thiệp và/hoặc tăng tốc thông qua các buổi hẹn sắp xếp theo lịch với giáo 
viên.  

Để biết thông tin liên quan đến công tác dạy và học trong các chương trình giáo dục đặc biệt và Giáo dục 
nghề nghiệp và kỹ thuật của Orange-Ulster BOCES (OUBOCES), vui lòng xem thông tin trên  trang web của 
OUBOCES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang | 24 

 

http://www.ouboces.org/
http://www.ouboces.org/


Vietnamese/Tiếng Việt 

 

 

 

 
 

Thời khóa biểu MẪU cho mô hình học tập từ xa của Trường tiểu học (Mẫu giáo-Lớp 
5) 

Xin Lưu ý: Thời khóa biểu dưới đây chỉ nhằm mục đích minh họa. Học sinh có thể có các môn học tại thời điểm khác 

tùy thuộc vào cấp lớp và giáo viên.  
 

Thời gian Thời khóa biểu 

8:00 - 8:15 PreFuel: Học sinh ăn sáng - giáo viên kiểm tra nhanh, điểm danh và khắc 
phục mọi sự cố kỹ thuật 

8:15 - 8:40 Học tập xã hội cảm xúc:  Giáo viên hướng dẫn hoạt động xây dựng văn 
hóa lớp học và hỗ trợ phát triển khả năng thực hành cảm xúc xã hội của 
từng học sinh. 

8:40 - 8:45 Chuyển tiếp 

8:45 - 9:15 Lớp luyện Anh ngữ 

9:15 - 9:25 Nghỉ giải lao và chuyển tiếp 

9:25 - 9:55 Lớp học toán 

9:55 - 10:05 Nghỉ giải lao và chuyển tiếp 

10:05 - 10:35 Lớp khoa học hoặc xã hội học 

10:35 - 11:20 Nghỉ ăn trưa 

11:20 - 2:45 Thời gian linh hoạt : Học sinh tự học theo nhóm hoặc hình thức 1:1 với 
giáo viên để hỗ trợ tăng tốc hoặc bồi đắp hao hụt kiến thức hoặc với Giáo 
viên đặc biệt (nghệ thuật, âm nhạc, thư viện và giáo dục thể chất (PE)). 

2:45 - 3:30 Kết thúc ngày học cho học sinh -  phản hồi và thoát nền tảng 
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Thời khóa biểu MẪU cho mô hình học từ xa của Trường trung học cơ sở (Lớp 6-8) 
 

Thời gian Thời khóa biểu ngày A1/B1 Thời khóa biểu ngày B1/B2 

8:00 - 9:15 Tiết 1 Tiết 5 

9:15 - 9:20 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

9:20 - 10:35 Tiết 2 Tiết 6 

10:35 - 10:40 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

10:40 - 11:55 Tiết 3 Tiết 7 

11:55 - 12:42 Nghỉ ăn trưa Nghỉ ăn trưa 

12:42 - 12:47 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

12:45 - 2:02 Tiết 4 Tiết 8 

2:02 - 3:00 Hỗ trợ học sinh Hỗ trợ học sinh 
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Thời khóa biểu MẪU cho mô hình học tập từ xa của Trường trung học phổ thông 
MẪU (Lớp 9-12) 
 

Thời gian Thời khóa biểu ngày X/Y Thời khóa biểu ngày X2/Y2 

8:00 - 8:50 Tiết 1 Tiết 6 

8:50 - 9:00 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

9:00 - 9:50 Tiết 2 Tiết 7 

9:50 - 10:00 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

10:00 - 10:50 Tiết 3 Tiết 8 

10:50 - 11:00 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

11:00 - 11:50 Tiết 4 Tiết 9 

11:50 - 12:00 Chuyển tiếp Chuyển tiếp 

12:00 - 12:50 Tiết 5 Hỗ trợ học tập 

12:50 - 1:30 Nghỉ ăn trưa Nghỉ ăn trưa 
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Học tập chuyên cần và vắng mặt kéo dài - Chuyên cần hôm nay, đạt thành tựu ngày 

mai! 

Chuyên cần và báo cáo chuyên cần 

Báo cáo chuyên cần hàng ngày là yêu cầu chính trong mỗi kịch bản. Chúng tôi sẽ thông báo chính sách và quy trình 
kiểm tra chuyên cần với các gia đình và học sinh khi bắt đầu năm học và sẽ duy trì thông báo trong suốt cả năm để 
nhấn mạnh tầm quan trọng hoặc lưu ý về bất kỳ thay đổi và/hoặc điều chỉnh nào đối với kỳ vọng của chúng tôi. 
Thông báo sẽ bao gồm thư/bản tin dành cho phụ huynh các cấp, tương tác trực tuyến, thăm hỏi tại nhà, cuộc gọi 
tự động, email, tin nhắn văn bản và mạng xã hội. Giáo viên sẽ ghi chép lại dữ liệu chuyên cần hàng ngày trong hệ 
thống quản lý học sinh dựa trên sự liên lạc và tham gia của học sinh theo lịch hàng ngày theo yêu cầu. Báo cáo 
hàng ngày sẽ được tạo để xác định các học sinh vắng mặt và/hoặc vắng mặt kéo dài. Chúng tôi sẽ liên lạc với gia 
đình hàng ngày để xác định lý do vắng mặt và nhu cầu hoặc rào cản mà học sinh có thể có để học sinh tham gia 
học tập hàng ngày. Năm nay, chúng tôi sẽ hỗ trợ học sinh và gia đình để học sinh có thể có mặt tham gia, duy trì 
việc học và cảm thấy được hỗ trợ. Chúng tôi sẽ chú trọng đến mối quan hệ bền vững, tin cậy giữa học sinh, gia 
đình, giáo viên và những nhân viên có vai trò quan trọng của trường mà sẽ tạo ra ảnh hưởng đáng kể đến khả 
năng đạt được thành công của học sinh. Việc thiết lập và duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình và chào đón họ 
như các đối tác trong cộng đồng trường học của chúng ta sẽ giúp học sinh cảm thấy được hỗ trợ tại nhà và tại 
trường.  

 

Vắng mặt kéo dài 
Mặc dù không có phương pháp tiếp cận nào phù hợp với tất cả để giải quyết tình trạng vắng mặt kéo dài nhưng 
chúng tôi cam kết sẽ có những biện pháp can thiệp để ngăn chặn và giải quyết tình trạng vắng mặt kéo dài liên 
quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Chúng tôi biết nhiều yếu tố sẽ ảnh hưởng đến việc đi học chuyên cần 
của học sinh và có thể bị ảnh hưởng lớn bởi mô hình giảng dạy được cung cấp; trực tiếp, kết hợp và từ xa. Chúng 
tôi giải quyết tình trạng vắng mặt kéo dài bằng cách sử dụng các chiến lược và phương pháp hỗ trợ sau đây:  

Nuôi dưỡng văn hóa chuyên cần 
● Thông báo rõ ràng và với thái độ thông cảm tới các gia đình và học sinh về chính sách chuyên cần và bày tỏ 

kỳ vọng về việc học sinh tham gia học tập theo mô hình giảng dạy.  
● Thu hút sự tham gia của tất cả các bên liên quan để họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học tập 

chuyên cần đối với toàn thể cộng đồng trường học thông qua các cuộc đối thoại hợp tác,  nghiên cứu , xem 
xét dữ liệu nội bộ và sự tham gia của cộng đồng.  

● Sử dụng Utilize Infinite (IC) để hàng ngày theo dõi chuyên cần, vào học trễ và sự tham gia của học sinh - sử 
dụng hệ thống thông tin học sinh để tập hợp dữ liệu ở một địa điểm trung tâm bảo mật.  

● Sử dụng điểm dữ liệu chuyên cần để xem nhanh những ảnh hưởng đối với thành tích học tập của học 
sinh.  

 

Xác định và can thiệp sớm 
● Mỗi trường học sẽ thường xuyên theo dõi dữ liệu về chuyên cần và thông báo cho phụ huynh về các vấn 

đề phát sinh. 
● Sử dụng dữ liệu để xác định những học sinh nào có nguy cơ để quý vị có thể can thiệp trước khi học sinh 

vắng mặt bất thường trở thành vắng mặt kéo dài. 
● Lập kế hoạch can thiệp, gọi điện thoại cho phụ huynh, thăm hỏi tại nhà, sửa đổi chương trình giảng dạy, 

thu hút sự tham gia của đối tác trong cộng đồng, v.v.  
 

Tạo văn hóa học đường tích cực hơn và tập trung vào việc thu hút sự tham gia vào bài giảng 
● Đánh giá và giải quyết sự tham gia của học sinh trong học tập  
● Cung cấp cho giáo viên và các nhà lãnh đạo của nhà trường nhiều cấp độ hỗ trợ để giúp học sinh duy trì 

mức độ tham gia cao hơn và hành động tích cực. 
● Giúp học sinh phát triển nhân cách xã hội và cảm xúc tích cực, đồng thời củng cố hành vi tạo nên văn hóa 
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học đường lý tưởng. 
● Sử dụng các hình thức khuyến khích và phần thưởng dựa vào mục tiêu để thúc đẩy học tập chuyên cần và 

hành vi tích cực của học sinh phù hợp với độ tuổi. 

Hành động hỗ trợ học tập 

Khu học chánh Trường 

● Tạo ra bất kỳ thay đổi cần thiết nào về cách thức lập kế 
hoạch, giảng dạy và đánh giá việc học tập của học sinh  

● Khu học chánh nên ưu tiên và thực hiện nhiều cách 
tương tác với gia đình có con không có cơ hội học tập. 
Suy nghĩ các cách duy trì đối thoại trong cả năm để đảm 
bảo đáp ứng các nhu cầu của học sinh và gia đình trong 
bất kỳ môi trường học tập nào. 

● Thiết kế lịch trình giảng dạy cho các kịch bản học tập kết 
hợp và từ xa. 

● Xây dựng kế hoạch bắt đầu năm học bao gồm thiết lập 
các quy trình và thủ tục, kỳ vọng cho việc học và kết nối 
thường xuyên giữa giáo viên và học sinh 

● Sắp xếp đội ngũ soạn chương trình giảng dạy để tìm hiểu 
sâu về phạm vi và trình tự nhằm xác định các lỗ hổng kỹ 
năng từ khi nhà trường đóng cửa - chúng ta có thể làm 
thế nào để không chỉ bồi đắp lỗ hổng về kiến thức mà 
còn học tập cấp tốc  

● Sắp xếp đội ngũ soạn chương trình giảng dạy để thiết kế 
lại trong phạm vi hiện tại và sắp xếp trình tự tài liệu để 
giải quyết tình trạng hao hụt kiến thức. Nhấn mạnh nhu 
cầu về các tài liệu tham khảo trực quan và tài liệu in 
phong phú để có thể sử dụng trong cả môi trường học 
tập trực tiếp hoặc từ xa - kết hợp học tập xã hội và cảm 
xúc (SEL) và thực hành phù hợp về văn hóa để hỗ trợ cho 
học sinh trong cả mô hình học tập trực tuyến và trực 
tiếp.  

● Sắp xếp đội ngũ soạn chương trình giảng dạy để nhấn 
mạnh các lĩnh vực mà chương trình giảng dạy  cần điều 
chỉnh để phản ánh lịch sử và văn hóa của học sinh thuộc 
mọi hoàn cảnh 

● Xem xét sửa đổi nội dung của các lớp học phụ để đáp 
ứng yêu cầu về giãn cách xã hội 

● Xác định cách thức tiến hành và đánh giá nào sẽ được sử 
dụng trong môi trường học tập từ xa.  

● Xem xét hệ quả có thể xảy ra đối với quy trình đánh giá 
của giáo viên (APPR) trong tất cả ba kịch bản. 

● Xem xét thực hành xếp hạng  
● Xem xét chính sách chuyên cần - thiết kế lại các yếu tố 

cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trong tài liệu hướng 
dẫn của NYSED  

● Lập kế hoạch phát triển và triển khai hộp công cụ học tập 
từ xa cho giáo viên, học sinh và gia đình.  

● Mua công cụ hỗ trợ cho bộ dụng cụ mang về nhà để hỗ 
trợ giảng dạy tại nhà  

● Phát triển các nguồn lực để hỗ trợ chương trình quản lý 
học sinh (IC) 

● Đào tạo phát triển chuyên môn và hướng dẫn cho các 

giáo viên dạy trong môi trường từ xa: thực hành tốt để 

học từ xa, thay đổi thời khóa biểu, cập nhật chương trình 

giảng dạy 

● Cân nhắc lại thời khóa biểu đặc biệt và hướng dẫn để 

triển khai thời khóa biểu đặc biệt 

● Tạo cơ hội phát triển chuyên môn trong phạm vi và thay 

đổi trình tự và thực hiện đánh giá để xác định sự hao hụt 

về kiến thức 

● Lập kế hoạch về các điểm chung và sử dụng các công cụ 

kỹ thuật số nền tảng (ví dụ: Google Classroom, Google 

Meet) để tăng cường sự tham gia học tập của học sinh 

● Lập kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa có thể được 

thực hiện cùng với việc duy trì giãn cách xã hội để tăng 

cường/thúc đẩy sự tham gia và sức khỏe tinh thần xã hội 

và cảm xúc 

● Lập kế hoạch định hướng cho học sinh và gia đình về các 

kỳ vọng đối với học tập từ xa 

● Soạn tài liệu đánh giá cho cấp Tiểu học, Trung học cơ sở 

và Trung học phổ thông (cho giáo viên và gia đình)  
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Hoạt động 

 

Sức khỏe và an toàn  

 
 
Sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng 
tôi muốn học sinh và nhân viên cảm thấy thoải mái và an toàn khi quay trở lại trường. Kế hoạch mở cửa trở 
lại kết hợp các khuyến cáo và hướng dẫn từ  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) , Sở Y tế 
Tiểu bang New York (NYSDOH)  và Sở Giáo dục Tiểu bang New York (NYSED). 

Các quy trình và thủ tục sau sẽ được áp dụng ở tất cả các khu học chánh trong năm học 2020-2021. Bất kỳ ai 
có thắc mắc hoặc mối quan ngại nào cần liên lạc với Điều phối viên COVID-19 Barbara Kura và Lenny Zapka 
theo địa chỉ  covidinfo@ecsdm.org  

Để đảm bảo nhân viên, học sinh và khách thăm tuân thủ yêu cầu, chúng tôi sẽ: 
 

● Dán biển báo trên mỗi tòa nhà để nhắc mọi người tuân thủ quy định về vệ sinh, giãn cách xã hội đúng 
cách, sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp (PPE), và quy trình vệ sinh/khử trùng. Ngoài ra, chúng 
tôi sẽ lắp đặt các màn hình ở hành lang văn phòng chính và các phương tiện trực quan để hiển thị 
những thông tin quan trọng. Chúng tôi sẽ không khuyến khích tụ tập ở khu vực hành lang.  
 

● Lập kế hoạch thông báo cho nhân viên, khách thăm và phụ huynh/người giám hộ theo phương thức 
nhất quán để cung cấp thông tin cập nhật. Chúng tôi sẽ thực hiện việc này thông qua: 

● Trang web 
● Email 
● Mạng xã hội 
● Gửi bản in qua đường bưu điện 
● Gửi tin nhắn âm thanh và/hoặc video 
● Ấn phẩm truyền thống 

 

● Duy trì việc liên tục ghi chép hoạt động của mọi người bao gồm nhân viên, người lao động và khách 
thăm có thể có tiếp xúc gần với những cá nhân khác tại nơi làm việc, trường học hoặc khu vực; 
không bao gồm các hoạt động có sử dụng PPE phù hợp hoặc thông qua các phương thức không tiếp 
xúc. 

 

● Nếu bất kỳ ai có tiếp xúc với bất kỳ cơ sở hoặc ai đó trong cơ sở có kết quả xét nghiệm dương tính 
với COVID-19, khu học chánh phải thông báo ngay cho Bộ Y tế (DOH) theo số (845) 291-2330. Chúng ta 
phải hợp tác trong nỗ lực theo dõi tiếp xúc, bao gồm thông báo cho những người có thể tiếp xúc 
chẳng hạn như học sinh, phụ huynh/gia đình, người lao động hoặc khách thăm đã có tiếp xúc gần với 
những cá nhân này, đồng thời duy trì tính bảo mật theo luật và quy định của liên bang và tiểu bang. 
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Vào cơ sở  
Để đảm bảo các quy trình ra vào cơ sở an toàn, chúng tôi sẽ thực hiện như sau: 

● Trong trường hợp khả thi, việc ra vào tất cả các tòa nhà sẽ được giới hạn ở một địa điểm cho khách 
thăm. Nếu áp dụng, nhiều điểm ra vào sẽ được xác định tại mỗi khuôn viên trường học để giảm thiểu 
luồng xe chạy cắt ngang nhau trong khi học sinh đến và rời đi. Các tòa nhà chịu trách nhiệm xác định 
các điểm ra vào và xem xét các điểm này với nhân viên phù hợp.  

● Mọi cá nhân, học sinh, nhân viên và khách thăm tại trường phải đeo đồ che mặt khi không thể duy trì 
giãn cách xã hội.  

● Đeo đồ che mặt đúng cách bao gồm, nhưng không giới hạn ở khẩu trang y tế, khẩu trang vải, mũ trùm 
đầu balaclava hoặc khăn bandana phải che kín miệng và mũi của người đeo.  

● Việc chỉ sử dụng tấm che mặt bằng nhựa không phải là cách che mặt được chấp nhận. Cần đeo cả 
khẩu trang dưới tấm che mặt. 

● Tất cả mọi người có thể chọn sử dụng đồ che mặt của mình, tuy nhiên các đồ che mặt phải tuân thủ 
hướng dẫn của DOH.  

● Chúng tôi sẽ cung cấp đồ che mặt hàng ngày cho tất cả học sinh, nhân viên và khách thăm tại trường 
khi cần.  
 

Kiểm tra sàng lọc sức khỏe hàng ngày 
Để đảm bảo tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ yêu cầu kiểm tra sàng lọc sức khỏe hàng ngày, 
chúng tôi sẽ thực hiện như sau:  

● Trước khi vào tất cả các địa điểm trong Khuôn viên của khu học chánh Middletown, nhân viên và 
khách thăm phải điền bảng câu hỏi kiểm tra sàng lọc y tế.  

● Nhân viên phải điền bảng câu hỏi kiểm tra sàng lọc y tế trước khi vào trường.  
● Khách thăm sẽ phải điền bảng câu hỏi kiểm tra sàng lọc y tế trước khi vào tòa nhà.  
● Mọi nhân viên, học sinh và khách thăm sẽ phải đo thân nhiệt trước khi vào tòa nhà. 

○ Nhân viên được khuyến khích theo dõi thân nhiệt và triệu chứng trước khi đến nơi làm việc, 
tuy nhiên nhân viên sẽ được kiểm tra sàng lọc đo thân nhiệt khi đến.  

○ Phụ huynh được khuyến khích theo dõi thân nhiệt và triệu chứng trước khi cho con đi học 
bằng xe buýt, tuy nhiên học sinh sẽ được kiểm tra sàng lọc đo thân nhiệt khi đến. 

○ Khách thăm sẽ được đo thân nhiệt khi đến. 
● Đối với trường hợp nhiều khách thăm vào tòa nhà cùng một lúc, họ sẽ phải đứng ở các vị trí được 

đánh dấu trên sàn, duy trì giãn cách xã hội cho đến khi họ có thể được đăng ký và kiểm tra sàng lọc.  
● Sẽ phối hợp nhiều đường đi và lối vào nếu cần để hạn chế đám đông tại các lối vào tòa nhà và các 

điểm đón/xuống xe. 
● Đánh dấu (bằng băng dán hay bằng cách khác) trên sàn để cho biết chiều dài sáu (6) feet để tạo giãn 

cách xã hội lớn hơn cho các cá nhân trong khi chờ vào tòa nhà. 
● Chỉ sau khi tất cả các cá nhân được kiểm tra, vượt qua kiểm tra sàng lọc y tế và đeo đồ che mặt đúng 

cách sẽ được cấp quyền vào tòa nhà.  
● Nếu một người không đáp ứng yêu cầu kiểm tra sàng lọc y tế không được phép vào tòa nhà. Vui lòng 

tham khảo mục nghi ngờ hoặc xác nhận mắc COVID-19 để biết hướng dẫn về quy trình.  
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Giãn cách xã hội 
 

Để đảm bảo giáo viên, nhân viên, học sinh và khách thăm tuân thủ các yêu cầu về giãn cách vật lý, bất kỳ ai trong cơ sở 
trường học của chúng tôi sẽ thực hành kỳ vọng về giãn cách xã hội: 

● Mọi cá nhân tại cơ sở của chúng tôi phải duy trì giãn cách xã hội. Khi không thể thực hiện giãn cách xã hội, phải 
sử dụng đồ che mặt.  

● Giãn cách xã hội đúng cách được xác định là giữ khoảng cách sáu (6) feet giữa các cá nhân. Khi thực hiện giãn 
cách xã hội, chẳng hạn như trong văn phòng riêng hoặc không gian lớn, các cá nhân có thể tháo bỏ đồ che mặt. 
Tuy nhiên, ở các khu vực chung chẳng hạn như phòng nghỉ/phòng chờ, hành lang hoặc phòng vệ sinh, phải đeo 
đồ che mặt.  

● Đảm bảo khoảng cách sáu (6) feet, trừ khi an toàn hoặc chức năng chính của hoạt động công việc yêu cầu 
khoảng cách ngắn hơn. Bất kỳ thời điểm nào các cá nhân cách nhau dưới sáu (6) feet với người khác phải sử 
dụng đồ che mặt.  

● Các không gian chật hẹp sẽ chỉ có một người ở tại một thời điểm, trừ khi tất cả những người ở đó đều đeo đồ 
che mặt. Nếu một khu vực có hơn một người, hãy duy trì ở mức dưới 50% sức chứa tối đa. 

● Cách ly giãn cách xã hội sẽ được xác định bằng cách sử dụng băng dán hoặc biển báo biểu thị khoảng cách sáu 
(6) feet thường được sử dụng và các khu vực áp dụng tại cơ sở (ví dụ: trạm điểm danh giờ đến/giờ đi, trạm 
sàng lọc sức khỏe, khu vực lễ tân). 

● Các hoạt động tập trung trực tiếp sẽ được giới hạn ở nhiều nhất có thể và chúng tôi sẽ sử dụng ứng dụng họp 
hội nghị truyền hình hoặc video bất kỳ khi nào có thể. Các hoạt động tập trung trực tiếp chẳng hạn như họp sẽ 
được tổ chức ở không gian mở, thông thoáng với giãn cách xã hội phù hợp giữa những người tham gia.  

● Khu vực được chỉ định cho việc giao và nhận sẽ được thiết lập, hạn chế tiếp xúc ở mức cao nhất có thể.  
 
 

Vệ sinh cá nhân 
 

Học sinh, giáo viên và nhân viên phải thực hiện vệ sinh tay đúng cách để giúp giảm thiểu sự lây lan của COVID-19. 
Trường học được khuyến khích lập kế hoạch thời gian trong thời khóa biểu hàng ngày tại trường để cho phép vệ sinh 
tay. Để đảm bảo toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tuân thủ các yêu cầu về vệ sinh hàng ngày, chúng tôi sẽ thực 
hiện những điều sau:  

● Vệ sinh tay bao gồm: 
○ Biển báo khuyến khích rửa tay và đúng kỹ thuật;  
○ Truy cập  video đào tạo về rửa tay phù hợp;  
○ Rửa tay theo cách truyền thống (bằng xà phòng và nước ấm, xoa tay trong tối thiểu 20 giây); 
○ Đủ các phương tiện và vật dụng cho việc rửa tay bao gồm xà phòng và nước; 
○ Sử dụng khăn giấy hoặc dụng cụ đựng khăn giấy rút không cần tiếp xúc trong trường hợp có thể 

(không khuyến cáo dùng máy sấy tay vì có thể làm bay vi trùng); 
○ Thời gian bù giờ trong thời khóa biểu để khuyến khích rửa tay thường xuyên. 

● Học sinh và nhân viên cần rửa tay như sau 
○ Khi vào tòa nhà và lớp học; 
○ Sau khi dùng chung đồ vật hoặc bề mặt; 
○ Trước và sau bữa ăn nhanh và bữa ăn trưa; 
○ Sau khi sử dụng nhà vệ sinh; 
○ Sau khi giúp học sinh đi vệ sinh; 
○ Sau khi hắt hơi, lau hoặc xì mũi hoặc ho vào tay; 
○ Bất kỳ lúc nào thấy tay bị bẩn; 
○ Khi không thực hiện được việc rửa tay bằng nước thông thường hãy sử dụng nước rửa tay khô diệt 

khuẩn; 
● Nước rửa tay khô diệt khuẩn - Khi không thể rửa tay bằng nước thông thường, học sinh và nhân viên có thể sử 

dụng nước rửa tay khô diệt khuẩn. Nước rửa tay khô diệt khuẩn có hiệu quả khi chứa tối thiểu 60% ethanol 
hoặc 70% cồn isopropyl. Nước rửa tay khô diệt khuẩn dễ cháy và phải giám sát học sinh khi sử dụng các chất 
này. Việc sử dụng nước rửa tay khô diệt khuẩn cần bao gồm: 
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○ Đặt biển báo gần dụng cụ cấp nước rửa tay khô diệt khuẩn cho biết nên rửa tay bẩn bằng xà phòng và 
nước; 

○ Đặt dụng cụ cấp nước rửa tay khô diệt khuẩn ở gần lối ra vào và trong các khu vực chung. 

 
 
Hoạt động của khách thăm và nhà cung cấp 
Khách thăm hoặc tình nguyện viên sẽ không được phép vào khuôn viên trường, trừ khi vì mục đích an toàn 
và sức khỏe của học sinh. Phụ huynh/người giám hộ sẽ trình diện ở phòng hành chính và sẽ không đi xa hơn 
trừ khi vì lý do an toàn hoặc sức khỏe của con em họ. Khách thăm cần thiết đến cơ sở và khách thăm là phụ 
huynh/người giám hộ sẽ phải đeo đồ che mặt và sẽ bị hạn chế ra vào các tòa nhà trong trường của chúng tôi.  
 
Để đảm bảo cho giáo viên, nhân viên, học sinh, khách thăm và nhà cung cấp tuân thủ các yêu cầu về thiết bị 
bảo hộ, bất kỳ ai thăm cơ sở của Middletown sẽ cần làm những điều sau: 
 

● Tất cả khách thăm phải đeo đồ che mặt đúng cách trước khi vào các tòa nhà và phải đeo khi không 
thể duy trì giãn cách xã hội là sáu (6) feet. 

● Mọi khách thăm đăng ký tại địa điểm theo quy định để kiểm tra sàng lọc đo thân nhiệt và hoàn thành 
kiểm tra sàng lọc y tế COVID-19.  

● Khách thăm phải đăng ký bằng giấy tờ tùy thân để nhận được thẻ khách thăm thông qua hệ thống 
quản lý khách thăm của chúng tôi. Việc này sẽ cho biết tất cả các địa điểm an toàn khác mà khách 
thăm đã được kiểm tra sàng lọc. 

● Khách thăm không được vào tòa nhà trừ khi được hiệu trưởng nhà trường hoặc người được chỉ định 
của hiệu trưởng cho phép vào tòa nhà. Tất cả các cuộc họp nên được tổ chức ở bên ngoài hoặc thông 
qua các cuộc họp trực tuyến khi có thể. 

● Nếu khách thăm bị ốm khi ở trong trường, họ phải báo cho nhân viên mà họ đang đến thăm để báo 
cáo sự cố và sau đó ngay lập tức tìm dịch vụ chăm sóc y tế. 
 

 

Đào tạo 
 
Middletown sẽ đào tạo toàn bộ nhân viên theo các quy trình mới và thường xuyên thông báo các hướng dẫn 
về an toàn. Đào tạo về các biện pháp phòng ngừa được liệt kê bên dưới sẽ được thực hiện theo hình thức 
từ xa hoặc trực tiếp. Tất cả những người tham gia phải thực hiện giãn cách xã hội và sử dụng đồ che mặt 
nếu thực hiện đào tạo theo hình thức trực tiếp. Tài liệu đào tạo được thiết kế dễ hiểu và cung cấp bằng 
ngôn ngữ phù hợp và ở cấp độ đọc phù hợp cho mọi người lao động. Chúng tôi sẽ sử dụng các video để thực 
hiện đào tạo nếu có thể.  
Middletown sẽ đảm bảo mọi học sinh được dạy hoặc đào tạo cách tuân theo an toàn và đúng cách các quy 
trình mới về COVID-19, bao gồm nhưng không giới hạn ở vệ sinh tay, đeo đồ che mặt đúng cách, giãn cách xã 
hội và vệ sinh đường hô hấp. Đào tạo bổ sung sẽ được cung cấp tại: 

● Phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh bằng cách ở nhà khi họ bị ốm. 
● Khuyến cáo cẩn trọng về vệ sinh đường hô hấp đúng cách, bao gồm che miệng, mũi khi ho và hắt hơi. 
● Tránh sử dụng các đồ vật chung. Nếu phải sử dụng các đồ vật chung, hãy cung cấp thông tin về quy 

trình khử trùng đúng cách giữa các lần sử dụng. Ví dụ về các đồ vật chung bao gồm nhưng không giới 
hạn ở điện thoại, bàn làm việc, văn phòng, máy tính hoặc các thiết bị khác, dụng cụ và thiết bị làm 
việc khác. 

● Cung cấp cho nhân viên và học sinh chương trình giáo dục và đào tạo cập nhật về COVID-19.  
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● Yếu tố nguy cơ và hành vi bảo vệ (tức là: khuyến cáo cẩn trọng trong vệ sinh đường hô hấp và bảo 
quản PPE). 

● Lưu ý của CDC đối với trường học  
 

Vui lòng xem phụ lục để biết thêm thông tin về đào tạo. 

Biển báo và thông báo  
Biển báo sẽ được dán ở các vị trí dễ quan sát (ví dụ: lối vào trường, phòng vệ sinh) thúc đẩy các biện pháp 
bảo vệ hàng ngày và mô tả cách ngăn chặn sự lây lan của vi trùng (chẳng hạn như rửa tay đúng cách và đeo 
đồ che mặt đúng cách). 

Để xem một số ví dụ về biển báo chúng ta có thể sử dụng, vui lòng tham khảo những hình ảnh dưới đây cũng 
như các ví 
dụ được 
liên kết:  Ví 
dụ 1 , Ví dụ 
2, Ví dụ 3 , 
Ví dụ 4 , Ví 
dụ 5 
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Thiết kế không gian, sức chứa và những điều cần cân nhắc 
 
Khu vực văn phòng chung 

● Giảm sức chứa của văn phòng trong trường hợp có thể.  
● Khi có thể, văn phòng và không gian nhỏ sẽ được giới hạn ở một (1) người có mặt tại một thời điểm.  
● Khi có thể, các rào cản bảo vệ bổ sung chẳng hạn như vách ngăn bằng polycarbonate sẽ được sử 

dụng để tạo sự ngăn cách thực mà không làm cản trở luồng không khí vào hoặc ra. 
● Trạm làm việc sẽ được sắp xếp lại để nhân viên không phải đối diện nhau hoặc thiết lập các vách 

ngăn nếu không thể tránh đối diện nhau.  
● Nên đeo đồ che mặt khi không thể thực hiện giãn cách xã hội, trong môi trường văn phòng nhiều 

người dùng.  
● Phân bổ thời gian nghỉ giải lao bổ sung để cho phép các cá nhân rời vị trí để tháo đồ che mặt (khẩu 

trang) của họ. Việc xác định cụ thể các điều kiện này sẽ được giám sát viên trực tiếp của cá nhân xem 
xét.  

● Khi có thể, chúng tôi sẽ khuyến khích giảm bớt các nhiệm vụ yêu cầu số lượng người lớn trong một 
khu vực (tức là cuộc họp lớn) trừ khi có thể duy trì giãn cách xã hội.  

● Nhân viên sẽ được khuyến khích sử dụng công cụ họp trực tuyến, bao gồm điện thoại và hội nghị 
truyền hình trực tuyến, thay thế các cuộc họp trực tiếp bất cứ khi nào có thể.  

● Nếu các cuộc họp trực tiếp là cần thiết, hãy cân nhắc việc giới hạn các cuộc họp xuống dưới 10 người 
tùy thuộc vào hướng dẫn của địa phương, tiểu bang và liên bang và khả năng duy trì giãn cách xã hội. 

 
Phòng họp 

● Việc sử dụng các phòng họp sẽ bị hạn chế dựa trên hướng dẫn của Tiểu bang New York nếu không 
thể tổ chức cuộc họp trực tuyến. 

● Nếu các cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tiếp, các cuộc họp sẽ được tiến hành theo cách hiệu 
quả để tránh kéo dài khi các nhóm tập trung theo hình thức trực tiếp.  

● Những người tham gia sẽ phải duy trì giãn cách xã hội, bao gồm sử dụng đồ che mặt. 
● Không khuyến khích kéo dài và giao lưu trước và sau cuộc họp.  

 
Phòng nghỉ và phòng ăn trưa 

● Việc sử dụng phòng nghỉ sẽ bị ngừng lại nếu không thể duy trì khoảng cách tối thiểu là 6 feet khi ăn 
hoặc uống.  

● Nhân viên nên ăn trưa và nghỉ ngơi tại văn phòng riêng, lớp học, phương tiện riêng hoặc bên ngoài 
nếu có thể.  

● Có thể sử dụng lịch nghỉ giải lao so le để hỗ trợ vấn đề giãn cách.  
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● Nếu nhân viên muốn nghỉ giải lao cùng nhau họ phải làm vậy trong một không gian lớn hoặc bên 
ngoài, nơi có thể giữ khoảng cách 6 feet.  

● Đồ dùng tiện nghi sử dụng ở tần suất tiếp xúc cao chẳng hạn như máy nước lạnh, máy pha cà phê và 
đồ ăn nhẹ có số lượng lớn sẽ được thay bằng các đồ dùng thay thế trong trường hợp có thể. 

● Bữa ăn chung sẽ không được cung cấp cho nhân viên và sẽ không có thực phẩm tại khu vực chung 
nơi nhân viên có thể tập trung. 

 
Phòng/khu vực máy photocopy 

● Không khuyến khích tập trung tại các phòng/khu vực máy photocopy.  
● Vật dụng vệ sinh sẽ được cung cấp tại các trạm máy photocopy. 
● Nhân viên được khuyến khích lau các bề mặt tiếp xúc trước và sau khi sử dụng.  

 
 
Thang máy 

● Một người trong thang máy mỗi lần ngoại trừ trường hợp bắt buộc hỗ trợ học sinh. 
● Nhân viên phải đeo đồ che mặt được chấp nhận trong các khu vực chung. 
● Thang máy sẽ được khử trùng thường xuyên.  

 

Phòng vệ sinh  
● Mọi phòng vệ sinh của học sinh và nhân viên, bất kể có kích thước nào sẽ được giới hạn ở một người 

mỗi lần.  
● Các cá nhân phải khóa cửa trước khi vào phòng vệ sinh để đảm bảo không có ai khác hiện đang sử 

dụng.  
● Trong trường hợp đặc biệt mà học sinh phải được hỗ trợ sử dụng nhà vệ sinh, người lớn có mặt phải 

đeo thiết bị bảo hộ cá nhân áp dụng bao gồm đồ che mặt và khi phù hợp về mặt y tế, học sinh cũng sẽ 
đeo đồ che mặt đúng cách.  

● Biển báo sẽ được dán trên lối vào cho biết chỉ một người sử dụng mỗi lần. 
● Việc sử dụng máy sấy tay tự động sẽ bị tạm ngừng và được thay thế bằng dụng cụ cấp khăn giấy 

không cần tiếp xúc. 
● Thiết bị cấp nước không cần tiếp xúc sẽ được lắp đặt trong trường hợp có thể. 

 

Hành lang/cầu thang  
● Trong trường hợp có thể, việc đi lại trong hành lang có thể được giới hạn ở một chiều.  
● Trường hợp không áp dụng được đi lại theo một chiều, sẽ được phép đi lại theo hai chiều.  
● Hướng di chuyển sẽ được xác định bằng các chỉ báo trên sàn/cầu thang  
● Khoảng cách thích hợp sẽ được tạo giữa tất cả các cá nhân theo làn phân cách bằng băng dán trên 

sàn hành lang/bậc cầu thang.  
● Mọi cá nhân cũng phải dành đủ không gian khi đi lại cùng hướng. 

 

Lớp học 
● Việc sử dụng mỗi lớp học sẽ được quy định cụ thể và xác định dựa trên tổng số foot vuông của không 

gian và khả năng duy trì giãn cách xã hội.  
● Mỗi học sinh, giáo viên và nhân viên hỗ trợ sẽ được giữ khoảng cách 6 feet trở lên với người khác. 
● Các điều cần cân nhắc bổ sung về khoảng cách được sử dụng trong lớp học và tài liệu giảng dạy sẽ 

được xem xét.  
● Quy mô của lớp học sẽ được giảm xuống để phù hợp với mọi thông số về an toàn.  
● Học sinh, giáo viên và nhân viên hỗ trợ sẽ cần đeo đồ che mặt đúng cách.  
● Trong trường hợp có thể, sự di chuyển của học sinh từ nơi này sang nơi khác sẽ bị hạn chế. Các 

chuyên gia và nhân viên hỗ trợ sẽ di chuyển đến lớp học để giảng bài/cung cấp tài liệu tham khảo 
trong trường hợp áp dụng. 
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● Hạn chế các vật dụng trong lớp học, chỉ sử dụng các vật dụng có mục đích sử dụng rõ ràng. Ngừng sử 
dụng dụng cụ hỗ trợ chung như bút chì, bút màu, kéo, máy tính, v.v.  

○ Loại bỏ mọi vật dụng không cần thiết. 
○ Loại bỏ mọi bề mặt khó khử trùng chẳng hạn như: 

■ Thảm dành cho khu vực riêng  
■ Ghế vải mềm 

 

Nhà ăn và khu vực phục vụ bữa trưa  
● Cần duy trì giãn cách xã hội  
● Đào tạo  giáo viên về kiến thức dị ứng thực phẩm, bao gồm các triệu chứng của phản ứng dị ứng với 

thực phẩm. 
● Đào tạo  tất cả nhân viên không phải nhân viên phục vụ thực phẩm về các hoạt động liên quan đến phục vụ 

bữa ăn mà họ sẽ phụ trách. 
 
Phòng y tế/trạm điều dưỡng 

● Mọi học sinh và nhân viên phải đeo đồ che mặt phù hợp. 
○ Việc sử dụng khẩu trang y tế N95 cho các y tá chỉ nên giới hạn ở các trường hợp nghi ngờ mắc 

COVID-19 
○ Y tá phải được đào tạo và thử nghiệm đeo khẩu trang y tế N95 trước khi sử dụng. 

● Trong trường hợp áp dụng, trạm điều dưỡng đã được bố trí lại để: 
○ Duy trì giãn cách xã hội ít nhất 6 feet.  
○ Tạo vùng “bệnh” và vùng “khỏe mạnh”.  

■ Học sinh nhận thuốc hàng ngày phải được điều trị riêng với học sinh có biểu hiện triệu 
chứng bệnh.  

■ Điều trị bằng máy xông khí dung trong không gian riêng biệt đảm bảo lưu thông không 
khí phù hợp.  

○ Đạt được khoảng cách vật lý bằng cách sử dụng: 
■ Phòng khám riêng 
■ Vách ngăn bằng polycarbonate  
■ Vách phân cách có thể thu gọn.  

● (Các) phòng cách ly 
○ Các cá nhân có biểu hiện triệu chứng điển hình của COVID-19 cần được cách ly ngay để giảm 

thiểu nguy cơ lây truyền.  
○ Phòng cách ly sẽ được sử dụng trong trường hợp thích hợp. 
○ Tham khảo mục (các) phòng cách ly để biết thêm thông tin. 

 
Phòng cách ly dịch vụ y tế COVID-19 

● Trong trường hợp thích hợp, (các) phòng độc lập, riêng có cửa gần với bên ngoài sẽ được sử dụng để 
cách ly kiểm dịch các cá nhân có biểu hiện triệu chứng điển hình của COVID-19.  

● Trong trường hợp không có không gian thêm. Trạm điều dưỡng sẽ được trang bị vách ngăn cách cho 
phép cả cách ly vật chất và ở khoảng cách tối thiểu là 6 feet.  
 

Khu vực phòng bảo vệ/lễ tân 
Phòng bảo vệ sẽ được bố trí ở tất cả lối vào của mỗi tòa nhà.  

● Trường hợp sử dụng thiết kế nhiều cổng vào, các phòng bảo vệ bổ sung sẽ được thiết lập. 
● Các điểm này sẽ phục vụ như các điểm chính để tất cả các cá nhân trình diện trước khi vào và ra khỏi 

tòa nhà.  
● Vách ngăn bằng polycarbonate được thiết lập để bảo vệ tất cả mọi người.  
● Các ranh giới trên sàn đã được bố trí để cho biết nơi khách thăm sẽ đứng để duy trì giãn cách xã hội.  

Trang | 37 

 

https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf
https://www.cdc.gov/healthyschools/foodallergies/pdf/13_243135_A_Food_Allergy_Web_508.pdf


Vietnamese/Tiếng Việt 

● Khu vực lễ tân đã được loại bỏ ghế ngồi hoặc được bố trí đủ không gian để duy trì khoảng cách tối 
thiểu là 6 feet.  

● Đã loại bỏ tài liệu được tiếp xúc thường xuyên như tạp chí. 
 

Thiết bị trong lớp học - Máy tính xách tay chạy hệ điều hành Chrome 
● Việc sử dụng thiết bị chung sẽ bị giới hạn trong trường hợp có thể.  
● Vệ sinh và khử trùng bên ngoài thiết bị và bàn phím thường xuyên 

○ Nên lau bàn phím và khử trùng trước và sau mỗi lần sử dụng nếu được dùng chung. 
○ Có thể sử dụng nắp che bụi bàn phím để hỗ trợ quy trình vệ sinh và khử trùng. 

● Học sinh cần được hướng dẫn rửa tay trước và sau khi chạm vào bàn phím cùng với các bề mặt thiết 
bị được tiếp xúc thường xuyên khác (ví dụ: nắp, bộ phận sạc).  
 

 
Không gian thư viện 

● Loại bỏ mọi bề mặt được che phủ mềm không vệ sinh và khử trùng được đúng cách. 
○ Ghế lười hạt xốp 
○ Ghế dài hoặc ghế bọc 
○ Thảm dành cho khu vực riêng 

● Bố trí lại không gian để đảm bảo giãn cách xã hội. 
○ Bàn sẽ được giới hạn ở một cá nhân mỗi lần sử dụng trong trường hợp thích hợp. 

■ Có thể lắp đặt vách ngăn bằng polycarbonate để tạo rào cản vật lý. 
○ Bàn làm việc nên được sắp xếp để không đối mặt với nhau.  
○ Ngừng sử dụng góc đọc nhỏ trừ khi: 

■ giới hạn ở một người mỗi lần. 
■ vệ sinh và khử trùng định kỳ  

● Việc mượn các tài liệu chẳng hạn như sách có thể cần phải ngừng lại nếu không thể đảm bảo quá trình 
khử trùng. 

● Tạo mô hình di chuyển theo hướng giữa các tủ sách để đảm bảo giãn cách xã hội 
 
Kiểm soát kỹ thuật 

● Trạm rửa tay có thể di chuyển sẽ được đặt ở lối vào chính của mỗi tòa nhà.  
● Nước rửa tay khô diệt khuẩn chứa cồn sẽ được cung cấp ở mỗi lối vào, tất cả hành lang và mỗi lớp học. 
● Nhà vệ sinh  

○ Giới hạn ở một người sử dụng mỗi lần 
○ Tạm ngừng sử dụng máy sấy tay tự động  
○ Dụng cụ cấp xà phòng và giấy không cần tiếp xúc sẽ được bố trí trong trường hợp thích hợp  
○ Vòi nước không chạm sẽ được bố trí trong trường hợp thích hợp  

■ Các khu vực nơi có thiết bị theo phong cách cũ- các thiết bị này sẽ được thay thế nếu thích 
hợp 

○ Cửa ở lối vào nhà vệ sinh sẽ được để mở trong trường hợp thích hợp để hạn chế các điểm chạm 
● Khu vực tiền sảnh/lễ tân 

○ Vách ngăn bằng polycarbonate sẽ được lắp đặt để cung cấp bảo vệ cho nhân viên và cá nhân trình 
diện  

■ Vách ngăn được thiết kế theo Bộ luật phòng cháy chữa cháy của Tiểu bang New York 
● Vòi nước uống 

○ Theo yêu cầu của Bộ luật Tiểu bang New York, nguồn cấp nước uống được sẽ được cung cấp cho 
150 người sử dụng, ít nhất một nguồn mỗi tầng.  

○ Để giảm thiểu lây nhiễm chéo, vòi uống nước/phun nước đã bị loại bỏ hoặc không được sử dụng 
nữa. 

○ Thiết bị chiết rót chai tự động/không cần tiếp xúc được lắp đặt tại vị trí vòi phun nước uống.  
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○ Trạm rót chai nước bổ sung sẽ được lắp đặt khi cần thiết.  
○ Các thiết bị sẽ thường xuyên được vệ sinh và khử trùng theo quy định trong Mục Vệ sinh và khử 

trùng. 
● Phân ranh giới trên sàn 

○ Mọi lối vào hoặc khu vực chờ cố định đều được lắp đặt biển báo trên sàn phân cách tối thiểu sáu 
(6) feet giữa các cá nhân 

○ Tất cả các sàn hành lang và bậc cầu thang đã được trang bị các dải băng để cho biết hướng di 
chuyển và giãn cách xã hội. 

● Cửa hàng lang sẽ được cố định mở bằng thiết bị giữ cửa mở chạy bằng điện từ để giảm thiểu nhu cầu 
chạm vào cửa trong trường hợp thích hợp.  

● Thiết bị kiểm tra sàng lọc đo thân nhiệt  
● Lều bên ngoài và hành lang  
● Lều cách ly y tế  

Thông gió 
Chúng tôi sẽ đảm bảo đáp ứng/vượt các yêu cầu về thông gió và không khí trong lành cho mọi không gian 
bằng cách: 

● Cải tạo hệ thống quản lý tòa nhà cho phép bộ điều tiết không khí trong lành đưa nhiều không khí từ 
bên ngoài vào hơn.  

● Hệ thống xử lý không khí đã được kiểm tra và hiện đáp ứng/vượt các yêu cầu về không khí trong lành 
của tiểu bang New York.  

● Trong trường hợp thích hợp, bộ lọc sẽ được thay thế bằng bộ lọc ở mức cao hơn trong khoảng từ 
11-13. 

● Không gian nơi không khí trong lành bị giới hạn do hệ thống tòa nhà ban đầu, không khí trong lành sẽ 
được đưa vào thông qua việc mở cửa sổ và cửa ra vào.  

○ Các phương án thay thế và cải tạo hệ thống hiện tại sẽ được nghiên cứu. 
● Tốc độ hoạt động của động cơ quạt sẽ được tăng trong trường hợp thích hợp để đảm bảo thể tích và 

lưu lượng tối thiểu là 15cfm.  
● Bảo trì thường xuyên hơn và kiểm tra hệ thống sẽ diễn ra để giảm thiểu tình trạng quá tải hệ thống. 
● Lịch thay thế bộ lọc cho hệ thống xử lý không khí sẽ được thực hiện ba tháng một lần.  

 

 
Vệ sinh và khử trùng 
Middletown sẽ đảm bảo tuân thủ các yêu cầu vệ sinh, làm sạch và khử trùng theo khuyến cáo của CDC và 
DOH, bao gồm “ Hướng dẫn vệ sinh và khử trùng cơ sở công và tư để phòng chống COVID-19 ,” CDC tài liệu 
hỗ trợ bằng video liên quan đến COVID-19  và áp phích “NGĂN NGỪA SỰ LÂY LAN ” khi thích hợp. Nhật ký vệ 
sinh và khử trùng sẽ được duy trì bao gồm ngày, giờ và phạm vi vệ sinh và khử trùng.  

Ví dụ về các loại cơ sở/trang thiết bị cần được làm sạch và khử trùng theo tần suất khác nhau gồm có: 
● Máy quét vân tay WinCap 
● Nhà vệ sinh 
● Bộ đàm phục vụ an ninh và quản lý 
● Phòng tập thể thao, phòng thay đồ 
● Phòng y tế, phòng cách ly 
● Phòng hành chính (văn phòng chính, khu vực lễ tân) 
● Các bề mặt thường xuyên có tiếp xúc ở các khu vực chung (tay nắm cửa, nút bấm thang máy, bàn 

phím máy photocopy, điện thoại, v.v.) 
● Phòng nghỉ 
● Nhà ăn/Nhà bếp 
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● Phòng máy tính 
●  Phòng thí nghiệm khoa học 
● Lớp học 
● Văn phòng bảo trì và khu vực làm việc 
● Nhà chờ xe buýt 
● Xe buýt, phương tiện đi lại của trường 
● Thư viện 
● Các phòng họp lớn (khán phòng, phòng tập thể 

dục, phòng nhạc) 
● Sân chơi (chỉ dọn dẹp) 
● Ghế ngồi ở ngoài trời (bằng nhựa hoặc kim 

loại) 

 

 

Học sinh, giáo viên và nhân viên sẽ được đào tạo về 

làm vệ sinh tay  và hô hấp đúng cách , những thông tin 

này sẽ được cung cấp cho phụ huynh và/hoặc người 

giám hộ hợp pháp để thực hành tại nhà. 

Khu học chánh sẽ trang bị và duy trì các điểm vệ sinh 

tay xung quanh trường học như sau: 

● Để rửa tay: xà phòng, nước máy ấm và khăn 

giấy dùng một lần. 

 

● Để khử trùng tay: nước rửa tay khô có chứa ít 

nhất 60% cồn ở những nơi không có hoặc 

không trang bị dụng cụ để rửa tay. 

 

● Sẽ có phương án thay thế cho các học sinh 

không sử dụng nước rửa tay khô. 

Thường xuyên làm sạch và khử trùng các thiết bị, bao 

gồm làm sạch và khử trùng thường xuyên hơn đối với 

các bề mặt có nguy cơ nhiễm khuẩn cao và có tiếp xúc 

thường xuyên. Như vậy, bàn làm việc và bàn trong nhà 

ăn phải được làm sạch và khử trùng sau mỗi lần có 

người sử dụng. Việc làm sạch và khử trùng sẽ được 

thực hiện nghiêm ngặt và liên tục ít nhất mỗi ngày, 

hoặc thường xuyên hơn khi cần thiết.  

Khu học chánh sẽ đảm bảo việc thường xuyên làm sạch và khử trùng các phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh sẽ 

được làm sạch và khử trùng thường xuyên hơn, tùy thuộc vào tần suất sử dụng.  
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Các trường hợp nghi nhiễm hoặc đã được xác nhận là nhiễm COVID 
 

● Phản ứng khẩn cấp – Học sinh và nhân viên có các triệu chứng của bệnh phải được đưa ngay đến 

phòng y tế. Sẽ có một y tá tại trường học (Y tá hành nghề được cấp phép, RN) sẵn sàng đánh giá trong 

trường hợp có người mắc các bệnh mạn tính như hen suyễn và dị ứng, hoặc các bệnh mạn tính về 

tiêu hóa. Các bệnh này có thể xuất hiện các triệu chứng giống như COVID-19 nhưng không lây nhiễm 

cũng như không đe dọa tới sức khỏe cộng đồng. Sẽ có PPE (thiết bị bảo hộ cá nhân) được cung cấp 

bất cứ khi nào y tá có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân mang dấu hiệu của COVID-19. 

● Cách ly – Học sinh nghi nhiễm COVID-19 đang chờ phụ huynh/người giám hộ tới đón về nhà sẽ được 

cách ly trong một phòng riêng hoặc khu vực tách biệt với những người khác và có người lớn sử dụng 

PPE thích hợp giám sát. Nhiều học sinh nghi nhiễm COVID-19 cũng có thể ở trong phòng cách ly này 

nếu các em duy trì khoảng cách ít nhất là 6 feet. Nếu các em không được cách ly trong một phòng 

riêng với những người khác, đồ che mặt (ví dụ: khẩu trang vải hoặc khẩu trang y tế) sẽ được cung 

cấp cho học sinh bị ốm nếu các em có thể đeo được mà không bị khó thở, để ngăn ngừa khả năng lây 

truyền virus sang người khác trong khi chờ được đưa về nhà. Học sinh sẽ được phụ huynh/người 

giám hộ hộ tống từ khu vực cách ly. Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ được hướng dẫn liên hệ với 

nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của học sinh. Nếu học sinh không có nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe, học sinh sẽ được theo dõi tại phòng khám địa phương hoặc trung tâm chăm sóc y 

tế khẩn cấp; Các khuyến nghị khác bao gồm: 

○ Đóng cửa các khu vực mà người bệnh đã tiếp xúc và không sử dụng các khu vực này cho đến 

khi đã làm sạch và khử trùng; 

○ Mở cửa ra vào và cửa sổ để tăng lưu thông không khí trong khu vực có tiếp xúc 

○ Chờ ít nhất 24 giờ trước khi làm sạch và khử trùng. Nếu không chờ được 24 giờ, hãy chờ lâu 

nhất có thể.  

○ Làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực mà người nghi nhiễm hoặc được xác nhận nhiễm 

COVID-19 đã tiếp xúc, chẳng hạn như văn phòng, lớp học, phòng vệ sinh, tủ khóa và các khu  

vực chung. 

○ Sau khi được làm sạch và khử trùng thích hợp, có thể tiếp tục mở lại những khu vực này. 
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○ Những người không tiếp xúc gần hoặc trực tiếp với người nghi nhiễm hoặc được xác nhận 

nhiễm COVID-19 có thể trở lại khu vực đó và tiếp tục các hoạt động của trường học ngay sau  

khi làm sạch và khử trùng.  

● Thông báo – phải ngay lập tức thông báo cho NYS và các sở y tế địa phương khi có thông tin về bất kỳ 

kết quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 dương tính nào của một cá nhân trong các cơ sở tại trường 

học hoặc trong khuôn viên trường, bao gồm cả sinh viên, giáo viên, nhân viên và khách thăm. 

 
 
 
 
 
Truy dấu tiếp xúc  
Các quan chức Y tế công cộng sẽ đảm nhận nhiệm vụ truy dấu tiếp xúc sau khi được thông báo. 
 
Để đảm bảo khu học chánh và nhân viên của khu học chánh tuân thủ các yêu cầu về truy dấu tiếp xúc và khử 
trùng,  
 
Khu học chánh Middletown sẽ thực hiện những việc sau:  

● Lên kế hoạch làm sạch, khử trùng và thông báo cho Cán bộ y tế công cộng, nếu có trường hợp dương 
tính. Trong trường hợp học sinh hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19,  các 
hướng dẫn của CDC  (Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh) sẽ được áp dụng trong quá trình 
dọn dẹp, khử trùng khu nhà hoặc cơ sở nếu có người bị ốm và thông báo cho các bên có trách nhiệm 
về những nơi mà người đó có mặt (ví dụ: xe buýt, lớp học, v.v.).  

● Đóng cửa các khu vực mà người bệnh đã tiếp xúc. 
● Mở cửa ra vào và cửa sổ để tăng lưu thông không khí trong khu vực có tiếp xúc. 
● Chờ 24 giờ trước khi làm sạch và khử trùng. Nếu không chờ được 24 giờ, hãy chờ trong thời gian lâu 

nhất có thể. 
● Làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực mà người bị bệnh đã tiếp xúc, chẳng hạn như văn phòng, 

nhà vệ sinh, khu vực chung, thiết bị điện tử dùng chung như máy tính bảng, màn hình cảm ứng, bàn 
phím, bộ điều khiển từ xa và máy photocopy. 

● Hút bụi trong khu vực đó nếu cần. Sử dụng máy hút bụi được trang bị bộ lọc không khí dạng hạt 
(HEPA) hiệu quả cao, nếu có. 

● Xem xét việc tạm thời tắt quạt trong phòng và hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hoà không khí 
(HVAC) trung tâm cũng như thay bộ lọc trên hệ thống trong phòng hoặc không gian để các hạt thoát 
ra từ máy hút bụi sẽ không tản đi khắp cơ sở. 

● Người lao động không tiếp xúc gần với người bệnh có thể trở lại làm việc ngay sau khi khử trùng. 
 

 

Trở lại Trường học/Nơi làm việc sau khi khỏi bệnh 
Chúng tôi đã thiết lập các quy trình và thủ tục, có tham khảo (các) sở y tế địa phương, liên quan đến các yêu 
cầu giúp xác định thời điểm các cá nhân được sàng lọc dương tính với các triệu chứng của bệnh COVID-19 có 
thể trực tiếp trở lại trường. Quy trình này bao gồm: 

1. Tài liệu từ một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau khi đánh giá 
2. Kết quả xét nghiệm chẩn đoán âm tính với COVID-19 
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3. Xử lý triệu chứng, hoặc nếu dương tính với COVID-19, đưa ra khỏi khu vực cách ly 
 
Khu học chánh sẽ tham khảo  “Hướng dẫn tạm thời dành cho viên chức và nhân viên cơ sở tư nhân khi trở 
lại làm việc sau khi nhiễm hoặc phơi nhiễm với COVID-19”  của Sở Y Tế (DOH) về các quy trình và chính sách 
dành cho giáo viên và nhân viên trở lại làm việc sau khi được nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19, 
hoặc sau khi giáo viên hay nhân viên tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp với một người nhiễm COVID-19. 

Khu học chánh yêu cầu những người đã phơi nhiễm với virus COVID-19 phải hoàn toàn cách ly và không có 
các triệu chứng trước khi trở lại học trực tiếp. Việc đưa một cá nhân ra khỏi diện cách ly và trở lại trường 
học sẽ được tiến hành với sự phối hợp của bộ phận y tế địa phương. 
 
 
 
 
Cân nhắc đến việc đóng cửa 
Khi một người đã được xác định (xác nhận) hoặc nghi ngờ dương tính với COVID-19; quy trình xử lý ở Khu 
học chánh Middletown có thể bao gồm: 

● Ban giám hiệu trường sẽ cộng tác và phối hợp với các quan chức y tế địa phương để đưa ra quyết 
định đóng cửa trường học và hủy bỏ các sự kiện lớn. 

● Lập kế hoạch đóng cửa trường học lần nữa để hạn chế tập trung đông học sinh nếu cần. Việc này sẽ 
được thực hiện dựa trên hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng và sự phối hợp của Sở Y Tế (DOH) địa 
phương. Thiết lập cơ chế ra quyết định cho khu học chánh. 

● Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ giáo dục, y tế và xã hội, cùng các chương trình cung cấp bữa ăn 
và thiết lập các cơ chế thay thế để tiếp tục vận hành các chương trình này. 

● Tiến hành đóng cửa trong thời gian ngắn khi cần thiết bất kể mức độ lây lan trong cộng đồng nếu có 
người bị nhiễm bệnh ở trong trường học. Nếu trường hợp này xảy ra, CDC khuyến nghị thực hiện các 
quy trình sau: 

o Đóng cửa các khu vực mà (những) người bệnh đã tiếp xúc và chặn lối ra vào (các) khu vực này. 
Có thể sử dụng bảng chỉ dẫn để đảm bảo không ai ra vào khu vực đó. Nếu có thể, hãy chờ ít 
nhất 24 giờ trước khi làm sạch và khử trùng. Nếu không chờ được tới 24 giờ, hãy chờ trong 
thời gian lâu nhất có thể. Không sử dụng (các) khu vực này cho đến khi làm sạch và khử trùng 
xong. 

o Mở cửa ra vào và cửa sổ để tăng lưu thông không khí trong khu vực có tiếp xúc. 
o Nhân viên vệ sinh phải làm sạch và khử trùng tất cả các khu vực (ví dụ: văn phòng, nhà vệ sinh 

và các khu vực chung) mà (những) người bệnh đã tiếp xúc, đặc biệt là các bề mặt thường 
xuyên chạm vào. 

o Liên lạc càng sớm càng tốt với nhân viên, phụ huynh và học sinh. 
● Sử dụng hướng dẫn/quy trình của DOH khi có người được xét nghiệm dương tính. 

o Trong quá trình tham khảo ý kiến của DOH tại địa phương, nhân viên quản lý tại trường học 
có thể xem xét tới khả năng đóng cửa trường và khoảng thời gian đóng cửa (trước khi mở lại) 
dựa trên mức độ rủi ro trong một cộng đồng cụ thể do DOH tại địa phương xác định.  

o Theo hướng dẫn cách ly tại nhà sau khi tiếp xúc gần với mầm bệnh, lớp học hoặc văn phòng 
nơi bệnh nhân dương tính với COVID-19 từng tiếp xúc sẽ phải đóng cửa tạm thời trong khi 
học sinh hoặc nhân viên sẽ thực hiện cách ly.  

o Những học sinh không ở trong lớp học có bệnh nhân dương tính nhưng có tiếp xúc ở trong 
trường cũng phải cách ly tại nhà. 

● Việc quyết định đóng cửa khu học chánh có thể dựa theo quyết định của cả khu vực. 
o 7 chỉ số – Ban điều hành của NYS  
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▪ Các trường học trong một khu vực sẽ mở cửa trở lại nếu khu vực đó ở trong Giai đoạn 
IV và tỷ lệ lây nhiễm hàng ngày vẫn ở mức dưới 5% so với mức trung bình của 14 ngày 

▪ Các trường học sẽ đóng cửa nếu tỷ lệ lây nhiễm trong khu vực lớn hơn 9% theo mức 
trung bình của 7 ngày kể từ sau ngày 1 tháng 8 năm 2020 

● Các ngưỡng sẽ được xác định theo từng trường hợp tùy vào số liệu (việc đóng cửa trường học có thể 
là biện pháp phản ứng). 

● Các khu nhà có thể cân nhắc việc đóng cửa nếu không có các sản phẩm làm sạch được yêu cầu (có 
thể sử dụng thuốc tẩy và nước để tẩy rửa) và PPE 

 
 
 

 

 

Cơ sở  
 

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh COVID-19 trong khu học chánh, các hoạt động vận hành cơ sở sẽ hướng 
tới việc đáp ứng các yêu cầu về giãn cách xã hội và làm sạch các không gian thường xuyên có tiếp xúc. Khi 
thực hiện các dự án hoặc nhiệm vụ hỗ trợ kiểm soát lây nhiễm, cần đáp ứng các yêu cầu đối với những thay 
đổi liên quan đến không gian xây dựng. Mọi thay đổi hoặc bổ sung sẽ theo thiết kế của Kiến trúc sư của Khu 
học chánh và trình nộp cho ban kế hoạch Cơ sở NYSED để đánh giá kỹ thuật và phê duyệt. Kế hoạch thay đổi 
hoặc bổ sung đối với các cơ sở cần được Văn phòng Quy hoạch Cơ sở vật chất (OFP) xem xét, sẽ được đệ 
trình để tuân thủ các yêu cầu của Bộ luật Xây dựng và Phòng cháy chữa cháy Thống nhất Tiểu bang New York 
năm 2020 (BC) và Bộ luật Tiết kiệm Năng lượng Quốc gia. 

Chúng tôi đề ra kế hoạch để đáp ứng các Quy tắc đảm bảo bắt buộc của NYS về Cơ sở vật chất như sau: 

● Quá trình kiểm tra trực quan sẽ do một nhóm bao gồm Nhân viên Khu học chánh và đại diện từ 
Orange Ulster BOCES hoàn thành trước 12/31/20. Quá trình khảo sát điều kiện tòa nhà (BCS) sẽ được 
hoàn thành vào năm 2023 theo kế hoạch của NYSED. Việc kiểm tra chì trong nước sẽ do OU BOCES 
hoàn thành. 

● Bình đựng nước rửa tay chứa cồn đã được đặt mua. Việc lắp đặt sẽ được hoàn thành sau khi nhận 
được hàng. 

● Dự tính sẽ không có cơ sở mới nào được cho thuê. 
● Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến   của Ban Quản lý Sức khỏe/An toàn/Rủi ro của OU BOCES để xác nhận 

xem nên sử dụng loại lều nào để đảm bảo tuân thủ các quy định.  
● Tham khảo ý kiến   của Kiến trúc sư của Khu học chánh để xác nhận xem số lượng nhà vệ sinh và bồn 

rửa hiện tại có đáp ứng được yêu cầu không.  
● Tham khảo ý kiến   của Kiến trúc sư của Khu học chánh để xác nhận xem mỗi khu nhà đã có một khu 

vực vòi nước uống dành cho một trăm người chưa. 
● Tham khảo ý kiến   của Siemens Building Technologies và Kiến trúc sư/Kỹ sư của Khu học chánh để xây 

dựng kế hoạch bằng văn bản cho hệ thống thông gió trong khu nhà. 
● Tất cả các bản dự án chỉ dành riêng cho COVID-19 được đệ trình sẽ được Kiến trúc sư của Khu học 

chánh đánh dấu riêng. 
● Các dải phân cách bằng nhựa phải được bố trí theo các yêu cầu bằng văn bản của BCNYS và tài liệu 
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● Các quy trình làm sạch sẽ do Trợ lý Giám đốc của Khu nhà và Căn cứ cùng với Giám sát viên trông coi 
của Khu học chánh. Quy trình này sẽ được nâng cấp từ quy trình làm sạch hiện tại của chúng tôi 
nhằm đáp ứng các hướng dẫn của CDC.  

Diễn tập và Quy trình ứng phó khẩn cấp  
Năm học 2020-2021 có thể áp dụng mô hình học tập kết hợp trong ngày học như thường lệ tại trường. Các 
cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp, bao gồm cả diễn tập sơ tán và phong tỏa, có thể được thực hiện trên 
nhiều nhóm học sinh, tùy thuộc vào ngày mỗi học sinh có mặt theo lịch diễn tập. 

 

Quy trình ứng phó khẩn cấp 
● Trú ẩn tại chỗ 
● Ở nguyên vị trí 
● Sơ tán  
● Phong tỏa 
● Đóng cửa hoạt động 

Trú ẩn tại chỗ  
Điều này có nghĩa là khu nhà sẽ được sử dụng để làm nơi ở của học sinh và nhân viên. Học sinh ở hành lang 
sẽ quay trở lại lớp học của mình, hoặc có thể nghe hướng dẫn để di chuyển đến khu vực an toàn được chỉ 
định. Tránh xa cửa sổ. 
Mỗi trường sẽ xác định một địa điểm Trú ẩn tại chỗ cùng với các khu vực không thể sử dụng do một số yếu 
tố nguy hiểm từ môi trường (ví dụ: gió lớn, lốc xoáy, v.v.).  
Các quy trình về Trú ẩn tại chỗ sẽ được duy trì như nhau kèm theo những điều chỉnh như sau: 

● Thực hiện giãn cách 6 feet giữa học sinh và nhân viên trong thời gian trú ẩn tại chỗ 
● Khuyến nghị đeo đồ che mặt trong suốt quá trình  
● Nếu không thể thực hiện giãn cách 6 feet, phải đeo đồ che mặt trong suốt quá trình 
● Lên kế hoạch bổ sung thêm đồ che mặt đề phòng trường hợp có người chưa có 
● Lắng nghe thông tin cập nhật và phản ứng theo 

 
Ở nguyên vị trí  
Điều này có nghĩa là học sinh và nhân viên cần hạn chế di chuyển trong khi đối phó với tình huống khẩn cấp 
ngắn hạn. Học sinh ở hành lang sẽ quay trở lại lớp học của mình.  
Các quy trình về Ở nguyên vị trí sẽ được duy trì như nhau kèm theo những điều chỉnh như sau: 

● Thực hiện giãn cách 6 feet giữa học sinh và nhân viên trong thời gian Ở nguyên vị trí 
● Khuyến nghị đeo đồ che mặt trong suốt quá trình 
● Nếu không thể thực hiện giãn cách 6 feet, phải đeo đồ che mặt trong suốt quá trình 
● Lên kế hoạch bổ sung thêm đồ che mặt đề phòng trường hợp có người chưa có 
● Lắng nghe thông tin cập nhật và phản ứng theo 

 
Sơ tán 
Các quy trình sơ tán sẽ được duy trì như nhau kèm theo một vài điều chỉnh nhỏ như sau: 

● Xác định trước các khu vực ở bên ngoài khu nhà có thể thực hiện giãn cách 6 feet đối với học sinh và 
nhân viên. Đảm bảo rằng học sinh và nhân viên sẽ không gây cản trở người ứng cứu khẩn cấp. 

● Để đưa được tất cả nhân viên và học sinh ra khỏi khu nhà nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể, cần 
luôn đeo đồ che mặt 

● Lên kế hoạch bổ sung thêm đồ che mặt đề phòng trường hợp có người chưa có 
● Chỉ định trước người giữ cửa để đưa toàn bộ học sinh và nhân viên ra khỏi khu nhà, nhằm giảm số 

lượng người chạm tay vào cửa trong khi rời khu nhà. Nhân viên được phân công nhiệm vụ này có thể 
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được chỉ định để giữ cửa cho một hoặc nhiều lớp học, hoặc cho đến khi chắc chắn rằng tất cả mọi 
người đều đã rời khỏi tòa nhà 

● Như đã nêu trong các quy trình được thiết lập, hãy mang theo tất cả các vật dụng cần thiết và cân 
nhắc mang thêm các vật dụng sau: nước rửa tay khô, đồ che mặt khác nếu đồ che mặt đang đeo 
không dùng được nữa 

● Nếu không có đồ che mặt mới, hãy hướng dẫn người không có đồ che mặt dùng áo để che mũi và 
miệng trong thời gian sơ tán 

 
 
 
Đóng cửa hoạt động 
Các khu nhà và cơ sở trong trường sẽ được bảo vệ nếu có vấn đề đáng quan ngại sắp xảy ra bên ngoài 
trường. Việc giảng dạy vẫn tiếp tục ở các lớp học như bình thường. Tất cả các cửa sổ bên ngoài phải được 
khóa và các hoạt động ngoài trời đều phải hủy bỏ. Sẽ không có thay đổi nào về quy trình của khu học chánh, 
ngoại trừ việc học sinh và nhân viên phải duy trì khoảng cách cần thiết là 6 feet để giãn cách xã hội. 
 
 
Phong tỏa 
Các khu nhà và cơ sở trong trường sẽ được khóa lại nếu có nguy cơ xảy ra bạo lực ở trong hoặc gần trường. 
Tất cả học sinh đang ở hành lang hoặc các khu vực chung phải được đưa vào các lớp học ở gần đó, đồng thời 
các cửa ra vào đều phải được khóa lại. Học sinh nên được đưa đến khu vực an toàn trong lớp học và ở cách 
xa cửa. Không nên giao tiếp, liên lạc qua cửa hoặc điện thoại của phòng học. Ẩn náu cho đến khi cơ quan 
thực thi pháp luật hoặc quản lý khu nhà đưa ra. 
Trong thời gian phong tỏa, mọi người có thể bỏ qua việc giãn cách 6 feet. Để bảo vệ tính mạng an toàn, các 
quy trình phong tỏa sẽ được thực hiện gần giống như quy trình trước đây. 

● Cần đánh giá trước nếu có không gian để thực hiện giãn cách xã hội trong khi không trực tiếp quan sát 
tại chỗ  

● Phải đeo đồ che mặt trong suốt quá trình 
● Lên kế hoạch bổ sung thêm đồ che mặt đề phòng trường hợp có người chưa có 
● Hướng dẫn người không có đồ che mặt dùng áo để che mũi và miệng trong thời gian phong tỏa 

Chuyên chở  
 

Middletown sẽ tiến hành các hoạt động chuyên chở phù hợp với hướng dẫn về phương tiện công cộng do 

Tiểu bang ban hành và hướng dẫn mở cửa lại trường học của NYSED. Học sinh và nhân viên nhà trường phải 

luôn đeo đồ che mặt phù hợp trên xe buýt của trường (ví dụ: khi lên xe, xuống xe và khi ngồi trên xe) và phải 

duy trì biện pháp giãn cách xã hội phù hợp trong phạm vi có thể.  

Những học sinh không gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được yêu cầu đeo đồ che mặt và thực hiện giãn cách xã hội 
trên xe buýt trong phạm vi có thể; tuy nhiên, những học sinh bị suy giảm sức khỏe thể chất hoặc tinh thần 
không bắt buộc phải đeo đồ che mặt, nhưng phải thực hiện giãn cách xã hội phù hợp. Phụ huynh và người 
giám hộ hợp pháp được khuyến khích đưa học sinh đến trường để giảm mật độ tập trung trên xe buýt. 

Tất cả xe buýt do khu học chánh và các hãng vận chuyển hợp đồng sử dụng sẽ được khử trùng kỹ lưỡng, ít 
nhất một lần mỗi ngày. Các bề mặt tiếp xúc nhiều sẽ được lau sạch sau mỗi chuyến đưa đón vào buổi sáng 
và buổi chiều.  
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Xe buýt đưa đón học sinh sẽ không được trang bị nước rửa tay do thành phần dễ bắt lửa trong nước rửa tay 
và trách nhiệm pháp lý đối với hãng vận chuyển hoặc khu học chánh. Người lái xe buýt, người giám sát và 
học sinh không được mang theo chai nước rửa tay cá nhân lên xe buýt.  

Trên xe buýt có chở xe lăn cũng sẽ được sắp xếp vị trí thích hợp nhằm đảm bảo giãn cách xã hội nếu có thể. 

Cho dù khu học chánh của chúng ta đang tiến hành giảng dạy tại trường hay đang đóng cửa, việc đưa đón 
học sinh vẫn sẽ được duy trì đối với các trường công lập, giáo xứ, tư thục, bán công đang hoạt động, hoặc 
các học sinh có kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) không có mặt ở khu học chánh trong khi các trường đang lên 
kế hoạch thực hiện giảng dạy trực tiếp.  

Việc đưa đón học sinh của khu học chánh tuân thủ theo quy định của pháp luật. Sở giao thông vận tải không 
có khả năng hoặc quyền từ chối việc đưa đón trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng, trẻ em vô gia cư 
hoặc trẻ đang theo học tại các trường tư thục hoặc bán công. Nếu phụ huynh nào bị lỡ hạn nộp đơn yêu cầu 
xử lý đối với phương tiện vận chuyển của khu học chánh vì lý do phù hợp, thì có thể nộp đơn khuyến mại 
310 lên Ủy ban Giáo dục. 

 
Làm sạch và khử trùng phương tiện chuyên chở học sinh 
Tham khảo hướng dẫn về các quy trình thực hiện tiêu chuẩn dành cho việc làm sạch để biết thông tin chi 
tiết. 

● Xe buýt và các phương tiện vận chuyển khác sẽ được làm sạch và khử trùng hàng ngày (tập trung vào 
các khu vực tiếp xúc nhiều) và giữa các chuyến đưa đón nếu được lên lịch cho nhiều tuyến đường. 
Vào cuối mỗi ngày, mỗi chiếc xe buýt được sử dụng cho các dịch vụ vận chuyển sẽ được làm sạch và 
khử trùng kỹ lưỡng.  

● Vệ sinh hàng ngày 
o Dọn rác 
o Quét sàn và lau bụi 
o Lau tường và cửa sổ  

● Bề mặt tiếp xúc nhiều 
o Ghế xe buýt và lưng ghế 
o Dây an toàn  
o Tay nắm cửa, tay vịn 
o Chỗ lái xe  

● Các sản phẩm làm sạch và khử trùng được EPA (Cục Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ) chấp thuận sẽ được sử 
dụng theo hướng dẫn.  

● Không được ăn uống trên xe buýt. 
● Thực hiện việc kiểm tra xe buýt để đảm bảo các quy trình làm sạch/khử trùng đều được tuân thủ đối 

với các xe buýt do khu học chánh sở hữu và xe buýt được thuê theo hợp đồng  
● Toàn bộ quy trình làm sạch/kiểm tra sẽ được ghi lại (thông qua nhật ký có thể theo dõi) 

 
Đưa đón học sinh – Các ca nhiễm COVID-19 trên phương tiện đưa đón được ghi nhận 
Chuyên viên giám sát giao thông của Khu học chánh sẽ được thông báo, sau đó khu học chánh sẽ thông báo 
cho ban quản lý khu nhà và thực hiện kế hoạch để liên lạc với phụ huynh của học sinh trên xe buýt đó. Xe 
buýt sẽ ngừng hoạt động trong 24 giờ trước khi có thể được sử dụng trở lại sau khi có báo cáo về ca nhiễm 
COVID-19. Xe buýt sẽ được khử trùng theo hướng dẫn của CDC. 
 
Học sinh trên phương tiện  đưa đón 
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● Như đã nêu trong phần Sức khỏe và An toàn của hướng dẫn này, tất cả cha mẹ/người giám hộ sẽ 

phải đảm bảo con/các con của họ không gặp bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào của COVID-19 và 

không bị sốt từ 100 độ trở lên trước khi lên phương tiện đưa đón đến trường;  

● Học sinh phải đeo đồ che mặt trên xe buýt nếu không có vấn đề về sức khỏe. Những học sinh có vấn 

đề về sức khỏe nên không thể đeo đồ che mặt, bao gồm cả những học sinh sẽ bị ảnh hưởng đến sức 

khỏe thể chất hoặc sức khỏe tinh thần nếu đeo đồ che mặt, không bắt buộc phải đeo;  

● Những học sinh không đeo đồ che mặt sẽ KHÔNG bị từ chối cho lên xe;  

● Nếu học sinh không có đồ che mặt, khu học chánh sẽ phải cung cấp;  

● Học sinh không thể đeo đồ che mặt vì khuyết tật sẽ không bị ép đeo đồ che mặt hoặc bị từ chối lên xe. 

● Nếu có thể, việc bổ sung nhân viên trên xe buýt sẽ được xem xét triển khai để hỗ trợ việc sử dụng 

PPE phù hợp khi đi xe buýt.  

 

 
 
 
 
 
Đào tạo Nhân viên vận tải trường học (Nhân viên Văn phòng, Lái xe, Thợ sửa chữa, Phụ tá)  

● Truyền thông về mối nguy hiểm/Điều cần biết (hàng năm) 
● Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) 
● Kiểm soát phơi nhiễm/Tác nhân gây bệnh qua đường máu (BBP) 
● Nhận thức về COVID-19 

o Các quy trình làm sạch mới (xe buýt, trung tâm đưa đón) 
o Rửa tay 
o Đồ che mặt (ước lượng kích cỡ, cách sử dụng, cách đeo và bảo quản) 
o Sức khỏe và vệ sinh cá nhân 
o Điều kiện làm việc đặc biệt có đeo đồ che mặt (hoạt động căng thẳng) 

 
Thiết bị bảo hộ cá nhân bắt buộc (PPE) cho Nhân viên đưa đón 

● Găng tay dùng một lần 
● Đồ che mặt/khẩu trang 
● Tấm che mặt (nếu có) 

 
Lộ trình đưa đón 

● Nhấn mạnh trực tiếp với phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc và học sinh trước khi trở lại trường 
rằng khu học chánh đã khử trùng kỹ lưỡng tất cả các xe buýt và phương tiện đưa đón học sinh.  

● Trao đổi với phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc và học sinh rằng tất cả các phương tiện đưa đón 
đều nằm trong kế hoạch đối phó với COVID-19 của khu học chánh, đồng thời cho biết vai trò của học sinh 
và gia đình trong việc đảm bảo an toàn và giảm thiểu lây nhiễm khi sử dụng các dịch vụ đưa đón của khu 
học chánh. 

● Khuyến cáo cha mẹ không nên đưa con đến trường hoặc lên xe buýt nếu con bị ốm hoặc có mức nhiệt độ 
cao. Nhiệt độ cao là mức nhiệt độ lớn hơn 100,0 độ F.  

● Thông báo về những thay đổi liên quan đến lộ trình có thể được thực hiện dựa trên các viễn cảnh ở mỗi 
giai đoạn. 

 
Lộ trình đưa đón học sinh  

● Hạn chế thay đổi người lái xe và phụ xe, nếu có thể  
● Hạn chế để học sinh di chuyển giữa các tuyến xe buýt, nếu có thể  

o Ngừng cho phép học sinh đi các chuyến xe buýt khác nhau vào các ngày khác nhau trong tuần, trừ 
khi phụ huynh hoặc người giám hộ đưa ra yêu cầu chính đáng (thu xếp việc trông trẻ và/hoặc 
trông nom) 
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o Nếu có thể, hãy đi cùng một lộ trình cho cả buổi sáng và buổi chiều để đưa đón cùng một nhóm 
học sinh trên một xe mỗi ngày  

 
Nhận/Thả và Đón/Trả học sinh  

● Học sinh sẽ được nhận lên xe theo thứ tự đón trả trên lộ trình. Học sinh được đón đầu tiên lên xe buýt sẽ 
ngồi ở phía sau khi đến trường, còn học sinh cuối cùng được trả xuống sẽ ngồi ở phía sau khi rời khỏi 
trường  

● Thời gian đến trường và/hoặc rời trường có thể được điều chỉnh tùy theo yêu cầu của từng khu nhà 
● Các khu nhà sẽ thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết như sau: 

o Khi thả học sinh khỏi xe và vào trường, khi đưa học sinh lên xe và rời đi  
o Thời gian cho mỗi lộ trình đưa đón sẽ bị tác động nếu quy trình nhận/thả học sinh bị trì hoãn 
o Các chuyến xe đến và đi sẽ được giám sát để đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội 

● Dự định bổ sung hoặc điều chỉnh các tuyến xe buýt để giảm trọng tải trên các xe, nếu có thể  
 
Đưa đón đến BOCES (Hội đồng Dịch vụ Giáo dục Hợp tác) 

● Chúng tôi sẽ đảm bảo phương tiện đi lại cho học sinh để đáp ứng chương trình học liên tục  
● Chúng tôi sẽ ghi chép lại về những người tham dự chuyến đi theo cả hai chiều từ tòa nhà BOCES. Theo yêu 

cầu, các trường học có thể cần cung cấp nhật ký về hành khách bên cạnh nhật ký về quy trình làm sạch 
trong trường hợp BOCES cần hỗ trợ để truy dấu tiếp xúc do có tương tác tại các tòa nhà của BOCES, hoặc 
trong quá trình đưa đón 

Ngân sách và Tài khóa  
Nhằm hỗ trợ đầy đủ cho học sinh, nhân viên và gia đình, đồng thời chịu trách nhiệm về mặt tài chính, chúng 
tôi sẽ phân tích, cân đối và quản lý quỹ theo hướng dẫn về việc mở cửa trở lại và nhu cầu của khu học 
chánh. Ủy ban ngân sách của chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các ủy ban khác và các bên liên quan, nhằm 
đảm bảo họ có đủ nguồn lực vật chất và nhân lực để trở lại với môi trường giáo dục nghiêm ngặt và an toàn. 

Công nghệ và Kết nối  
Việc tiếp cận công nghệ là điều cần thiết để triển khai thành công kế hoạch này. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp 
tục lập kế hoạch và triển khai các công nghệ của khu học chánh để đảm bảo nhân viên và học sinh đều được 
tiếp cận một cách công bằng. Nhóm đã khởi xướng các kế hoạch có đề cập đến việc học sinh có thể truy cập 
Internet và máy tính một cách an toàn ở nhà.  

  

1. Gần đây, Middletown đã thu thập dữ liệu và yêu cầu giáo viên cùng gia đình xác định mức độ truy cập 
của họ vào các thiết bị và băng thông rộng có tốc độ cao từ nơi ở của họ. 98% số người được hỏi có 
quyền truy cập vào băng thông rộng có tốc độ cao. Khu học chánh cung cấp thiết bị cho tất cả các giáo 
viên và học sinh.  

 

2. Khu học chánh sẽ tiếp tục đánh giá nhu cầu sắp tới của các gia đình về công nghệ và kết nối (khảo sát, 
phỏng vấn, tiếp cận ở trường học, v.v.). Trong trường hợp học sinh và/hoặc giáo viên không có kết 
nối mạng và công nghệ cần cho công việc, học khu sẽ thực hiện các bước cần thiết để đáp ứng nhu 
cầu của họ nếu hợp lý. 

 

3. Tiến hành và/hoặc duy trì việc kiểm kê thiết bị và các tài sản khác.  

a. Xác định xem những học sinh, gia đình và nhân viên nào đang sử dụng tài sản của khu học 
chánh. 

 

4. Mua sắm, quản lý và/hoặc duy trì phần cứng, phần mềm, giấy phép, hệ thống quản lý học tập, v.v. để 
hỗ trợ và cải thiện chất lượng giảng dạy trực tuyến cùng sự tham gia của học sinh.  
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5. Xác định nhu cầu học tập chuyên môn cho giáo viên và tiếp tục hỗ trợ họ phát triển các kỹ năng và 
phương pháp sư phạm trong môi trường học tập từ xa. 

 

6. Thiết lập hệ thống “Bộ phận trợ giúp” để phụ huynh/học sinh/giáo viên trong việc báo cáo về các vấn 
đề kỹ thuật có thể gặp phải trong quá trình học từ xa. Truyền đạt các quy trình cho các bên liên quan 
này để thông báo trước cho họ về cách thức nhận hỗ trợ trong những trường hợp nêu trên, cùng 
những nội dung trợ giúp mà họ có thể nhận được thông qua cuộc gọi dịch vụ lại/cuộc hẹn trực tuyến. 

 

Middletown sẽ cấp cho tất cả học sinh quyền sử dụng các tài liệu và tài nguyên học tập ở nhiều định dạng, 
bất cứ khi nào có thể. Hơn nữa, khu học chánh sẽ hỗ trợ giáo viên thông qua việc phát triển chuyên môn và 
huấn luyện về các phương pháp sư phạm giúp thu hút học sinh theo nhiều cách, để họ có thể thể hiện sự 
thông thạo về tiêu chuẩn học tập đối với các mô hình giảng dạy từ xa hoặc kết hợp thông qua việc sử dụng 
công nghệ đồng bộ (Google Meet) và công nghệ không đồng bộ (Google Classroom). Trong trường hợp học 
sinh không có đủ quyền truy cập vào các thiết bị và/hoặc Internet tốc độ cao, khu học chánh sẽ cung cấp cho 
học sinh các phương pháp thay thế để tiếp cận được tài liệu và bài giảng, như nhận tài liệu ở trường, hay 
mang tài liệu đến nhà học sinh, v.v. Khu học chánh cũng sẽ sắp xếp những dịp kết nối với các gia đình để dạy 
họ cách sử dụng các công nghệ và kết nối với các tài nguyên hỗ trợ giảng dạy.  

 
Nhân sự và Nguồn nhân lực  
 
Hệ thống đánh giá giáo viên và hiệu trưởng 
Tất cả giáo viên và hiệu trưởng sẽ tiếp tục được đánh giá theo kế hoạch Đánh giá hiệu suất chuyên môn hàng 
năm (APPR) đã được phê duyệt của học khu. Middletown sẽ cân nhắc xem kế hoạch APPR hiện đã được phê 
duyệt có cần được sửa đổi để phù hợp với kế hoạch mở lại của chúng tôi theo các mô hình giảng dạy trực 
tiếp, từ xa hoặc kết hợp hay không. Lãnh đạo nhà trường sẽ tiếp tục tham gia khóa đào tạo Chuyên gia đánh 
giá chính hàng năm.  

Chứng nhận, Dạy ngẫu nhiên và Dạy thay 
Tất cả giáo viên đều sẽ có chứng chỉ hợp lệ và phù hợp để được phân công giảng dạy, trừ trường hợp được 
phép theo quy định của Ủy viên (ví dụ: giảng dạy ngẫu nhiên) hoặc theo luật giáo dục.  

Giáo sinh 
Giáo sinh từ các trường cao đẳng hoặc đại học đã đăng ký của NYSED có thể giảng dạy dưới sự giám sát của 
các giáo viên được chứng nhận đầy đủ ở Middletown. Nếu được Tổng giám đốc trường chấp thuận cho vào 
dạy tại lớp học ở Middletown, giáo sinh sẽ phải tuân theo tất cả các quy trình giãn cách xã hội, che mặt, báo 
cáo về tình trạng sức khỏe và các quy trình khác liên quan đến COVID-19 mà giáo viên phải tuân thủ. Giáo 
sinh sẽ chỉ giảng dạy dưới sự giám sát của các giáo viên toàn thời gian đã được chứng nhận của chúng tôi. 
Giáo sinh sẽ không phải là giáo viên phụ trách chính. 
 
Những đối tượng dễ tổn thương 
Các trường hợp dễ tổn thương chưa xác định của giảng viên và nhân viên sẽ được xử lý theo từng trường 
hợp cụ thể với sự hỗ trợ từ bộ phận nhân sự của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bố trí các biện pháp điều chỉnh phù 
hợp khi cần thiết. Giáo viên và nhân viên sẽ được đào tạo về các tình trạng dễ tổn thương được nêu trong 
hướng dẫn do Sở Giáo dục Tiểu bang cung cấp và cần thông báo cho người giám sát của họ khi có thắc mắc 
và quan ngại. 
 
Khu học chánh Middletown công nhận những nhóm đối tượng sau đây có  nguy cơ cao gặp biến chứng vì 
COVID-19 và có thể cần các biện pháp hỗ trợ thêm hoặc thay thế cho giãn cách xã hội.  
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Những người thuộc các nhóm này nên tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình 
về việc phòng ngừa:  

● Người từ 65 tuổi trở lên;  
● Phụ nữ mang thai;  
● Những người có tiền sử bệnh nền, bao gồm những bệnh sau và một số bệnh khác: 

o bệnh phổi mạn tính hoặc hen suyễn từ trung bình đến nặng;  
o bệnh nặng về tim; 
o chứng suy giảm miễn dịch; 
o béo phì nghiêm trọng (chỉ số khối cơ thể [BMI] từ 30 trở lên); 
o tiểu đường; 
o bệnh thận mạn tính đang lọc máu; 
o bênh gan; 
o bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm; 
o trẻ em có tiền sử bệnh phức tạp, mắc các bệnh lý về thần kinh, di truyền, chuyển hóa hoặc 

mắc bệnh tim bẩm sinh có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 cao hơn những trẻ khác.  
 

Hành động hỗ trợ hoạt động 

Khu học chánh Trường 

● Cung cấp PPE và đồ che mặt cần thiết cho học 
sinh, nhân viên và khách 

● Xây dựng và truyền thông về quy trình truy dấu 
tiếp xúc 

● Xây dựng các quy trình kiểm tra sức khỏe từ xa 
(ứng dụng cũ) và kiểm tra nhiệt độ tại chỗ 

● Đảm bảo tuân thủ các chỉ dẫn về cách xa xã hội 
● Truyền thông và giáo dục trong cộng đồng về 

việc giữ an toàn và khỏe mạnh 
● Đảm bảo việc cập nhật thông tin liên lạc của 

học sinh 
● Lên kế hoạch hợp tác để Giám đốc mới của các 

Khu nhà và cơ sở cùng nhóm quản lý họp với 
các Hiệu trưởng của Khu nhà và các nhóm quản 
lý của từng khu, nhằm phản hồi về việc xây 
dựng các kế hoạch làm vệ sinh được cập nhật 

● Tiếp tục xây dựng kế hoạch về vận chuyển, đưa 
đón như giờ rung chuông ở mỗi khu nhà, các địa 
điểm phục vụ và các tuyến đường/công suất 
vận chuyển của xe buýt 

● Hoàn thiện lịch trình thời gian giao bữa ăn theo 
viễn cảnh học từ xa 

● Hoàn thành việc phân tích chi phí để xác định 
những công đoạn có thể tiết kiệm chi phí và áp 
dụng được cách tiết kiệm vào các công đoạn 
khác 

● Xem xét tiền lương, phúc lợi, chi phí thay thế, 
phát triển chuyên môn, chi phí bảo hiểm, hưu 
trí, công nghệ, chi phí vận chuyển bổ sung và 
các điểm nóng  

● Chuẩn bị phòng cách ly có phòng tắm riêng cho học sinh và nhân 
viên có triệu chứng. Phòng cách ly tốt nhất nên nằm ngoài văn 
phòng y tế, có nhân viên giám sát được chỉ định, hệ thống thông  
gió tốt (bộ lọc HEPA) và gần cửa thoát hiểm 

● Chỉ định nhân sự chịu trách nhiệm truy dấu tiếp xúc, xem xét kiểm 
tra sức khỏe hàng ngày và thực thi việc sử dụng đồ che mặt 

● Thực thi các quy trình giãn cách xã hội, bao gồm không sử dụng tủ 
khóa, sắp xếp cho học sinh các lớp ra khỏi lớp học theo lịch xen kẽ, 
v.v. Xác định tần suất đi lại ở hành lang và bố trí biện pháp giữ an 
ninh gần phòng tắm 

● Chỉ định một khu vực nhận hàng trong mỗi khu nhà 
● Sắp xếp nhiều lối ra vào cho học sinh và nhân viên để thuận tiện 

cho việc kiểm tra nhiệt độ 
● Chỉ dẫn cho tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên về cách vệ sinh 

tay và đường hô hấp cũng như cách đeo đồ che mặt đúng cách 
● Xây dựng quy trình vệ sinh khu nhà bắt buộc và quy trình xử lý y tế 

công cộng cho tất cả các viễn cảnh, phù hợp với các yêu cầu của 
CDC 

● Thiết kế các biện pháp thực hành đối với việc giãn cách xã hội và 
sử dụng khu nhà an toàn (cả bên trong và bên ngoài lớp học) với 
các tiêu chuẩn cụ thể cho từng khu nhà 

● Thiết lập một kế hoạch điều chỉnh cho các cơ sở hiện có trong mỗi 
khu nhà, bao gồm các khu vực cách ly, nhà ăn, biển chỉ dẫn và sử 
dụng luân phiên không gian ở các khu nhà lớn 

● Xây dựng quy trình làm sạch để nhập học lại vào tháng 9 cũng như 
chuẩn bị cho bất kỳ hoạt động nào khác trong năm học 

● Chuẩn bị chỗ trong mỗi tòa nhà để lưu trữ công khai các vật liệu 
làm vệ sinh cũng như cất giữ PPE  

● Xây dựng quy trình giám sát thường xuyên đối với chất lượng và 
nhiệt độ không khí 
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● Truyền đạt về các quy trình mới (ví dụ: đơn xin 
nghỉ, hướng dẫn mua hàng) 

● Tiếp tục tuyển dụng và tuyển dụng không cần 
giấy tờ 

● Gửi giá thầu bổ sung cho dịch vụ/sản phẩm (ví 
dụ: áo choàng, PPE) 

● Tuân theo các hướng dẫn của Liên bang và Tiểu 
bang về hoạt động tư vấn du lịch và nghỉ phép 
có liên quan đến COVID-19 

● Nghiên cứu để thúc đẩy Chương trình hỗ trợ 
nhân viên 

● Đào tạo nhân viên và nhân viên thay thế về quá 
trình vận hành chương trình học từ xa cùng các 
viễn cảnh trường học đóng cửa và mở cửa 

● Cung cấp hỗ trợ về thiết bị, Internet và công 
nghệ  

● Cung cấp các tài liệu vật lý khác cần cho việc 
học tập từ xa đối với nhân viên và gia đình 

● Lập kế hoạch phù hợp để kiểm tra các khu nhà thường xuyên 
trong trường hợp trường đóng cửa vì bệnh liên quan đến 
COVID-19 

● Chính sách hỗ trợ việc giãn cách xã hội trên xe buýt và đón trả học 
sinh. 

● Điều chỉnh lịch trình xe buýt và thời gian bắt đầu/kết thúc buổi học.  
● Làm việc với khu học chánh để chia sẻ và tuân theo các chính sách 

liên quan đến nghỉ ốm, FMLA (Đạo luật về nghỉ phép do vấn đề gia 
đình và y tế) và nghỉ vì lý do liên quan đến COVID-19  

● Đăng tải các chỉ dẫn về vệ sinh đúng cách, giãn cách xã hội, che 
mặt, v.v. 

● Hỗ trợ ý chí và sức khỏe tinh thần cho nhân viên  

 

Hỗ trợ cộng đồng trường học 
Dinh dưỡng  
Việc tham gia của các bên liên quan đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo duy trì tính công bằng và khả 
năng tiếp cận bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh, cũng như việc chuyển đổi thành công các hoạt động của 
chương trình dinh dưỡng học đường, từ mô hình cung cấp bữa ăn trong tình hình khẩn cấp vì đại dịch hiện 
nay sang mô hình cung cấp bữa ăn khi trường học mở cửa lại. Tất cả các trường học sẽ tuân theo chính sách 
của SFA (Cơ quan Thực phẩm Học đường) khi thông báo về các dịch vụ cung cấp bữa ăn tại trường, tính chất 
đủ điều kiện phù hợp, các lựa chọn và thay đổi trong hoạt động cung cấp. Tất cả các bữa ăn được cung cấp 
trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả trẻ em từ 18 tuổi 
trở xuống. Tất cả các thông tin sẽ được cung cấp thông qua nhiều phương thức liên lạc bao gồm trang web, 
mạng xã hội, email, cuộc gọi rô-bốt, bản tin, thư thông thường và được dịch sang ngôn ngữ mà gia đình sử 
dụng.  
 

Chúng tôi đã chỉ định Chuyên viên Giám sát Dịch vụ Thực phẩm của chúng tôi, Debora Donleavy, là người liên 
hệ để tiếp nhận và trả lời các thông tin liên lạc từ gia đình và nhân viên trường học. Các gia đình sẽ được 
nhắc về dịch vụ cung cấp bữa ăn thông qua các phương thức liên lạc trong suốt mùa hè và định kỳ trong suốt 
thời điểm khai giảng năm học. Gia đình có thể nộp đơn đăng ký mới để nhận các bữa ăn miễn phí và có giảm 
giá bất kỳ lúc nào trong năm học. Đơn đăng ký có sẵn ở mỗi khu nhà trong trường, trên trang web của chúng 
tôi và có thể được gửi qua email hoặc thư thường nếu cần. Có hỗ trợ qua điện thoại và hỗ trợ trực tiếp để 
hoàn thành đơn đăng ký có sẵn. 
 

Bữa ăn tại trường sẽ tiếp tục được cung cấp cho tất cả học sinh, kể cả những học sinh đang học trực tiếp tại 
trường và những học sinh học từ xa. 
 

Bữa ăn tại trường 
Đối với học sinh tại trường, các bữa ăn sẽ được cung cấp trong khi vẫn duy trì hướng dẫn giãn cách xã hội 
phù hợp giữa các em. Học sinh không cần phải che mặt khi ngồi ăn, miễn là các em tuân thủ giãn cách xã hội 
phù hợp.  
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Khu học chánh sẽ đảm bảo duy trì việc giãn cách xã hội giữa các cá nhân trong khi ăn ở nhà ăn của trường. 
Nếu không khả thi, các bữa ăn có thể được phục vụ ở các khu vực khác (ví dụ: lớp học) hoặc sắp xếp thời 
gian ăn xen kẽ nhau để đảm bảo duy trì giãn cách xã hội giữa các học sinh, cũng như việc làm sạch và khử 
trùng thích hợp. 
 

Việc chia sẻ thực phẩm và đồ uống (ví dụ: bữa ăn tự chọn, đồ ăn nhẹ) sẽ bị cấm hoàn toàn, trừ trường hợp 
giữa các cá nhân là thành viên trong một gia đình. Học sinh, giáo viên và nhân viên sẽ được sắp xếp không 
gian phù hợp để thực hiện giãn cách xã hội trong khi dùng bữa. 
 
 
Bữa ăn được cung cấp trong năm học  

● Các bữa ăn sẽ tiếp tục được cung cấp cho các học sinh trong độ tuổi đi học đã đăng ký trong khu học 
chánh.  

● Lịch trình nhận và giao bữa ăn sẽ được đăng trên trang web của khu học chánh cũng như trên mạng 
xã hội.  

● Mọi người có thể nhận bữa ăn ngay tại các địa điểm cộng đồng của trường. 
● Các tuyến xe buýt sẽ được đánh giá thường xuyên để thiết lập các tuyến giao hàng toàn diện nhất có 

thể. 
● Các tuyến đường đã vạch sẵn sẽ được thiết lập để bố trí thêm các phương án hỗ trợ cụ thể cho 

những con đường nguy hiểm không phù hợp để đi bộ và/hoặc đón khách.  
 
Khu học chánh sẽ kêu gọi sự tham gia của cộng đồng và thu thập ý kiến phản hồi thông qua một cuộc khảo 
sát về Thực phẩm và Dinh dưỡng do khu học chánh lập ra để xác định nhu cầu cần cung cấp bữa ăn. Ý kiến 
phản hồi thu thập được từ cuộc khảo sát này sẽ hỗ trợ nhóm khu học chánh trong quá trình phối hợp làm 
việc với Giám đốc khu học chánh để hoàn thành lịch trình phục vụ bữa ăn cho cả ba viễn cảnh tiềm năng, bao 
gồm học trực tiếp, kết hợp và từ xa.  
 

Nhóm Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng (FNS) sẽ đáp ứng các Yêu cầu đảm bảo bắt buộc khác của NYS như sau: 
● Vạch ra các thủ tục để đảm bảo tất cả học sinh đã ghi danh trong khu học chánh, cả theo hình thức 

học từ xa và học trực tiếp, đều có thể nhận bữa ăn từ trường. Chúng tôi sẽ lưu ý những trở ngại 
từng gặp ở cách thức cung cấp trước đây cũng như những trở ngại thu thập được qua kết quả khảo 
sát.  

● Cập nhật các quy trình thực hiện tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn để lưu ý tuân thủ theo các điều 
mục trong hướng dẫn của DOH. 

● Cập nhật cho học sinh các quy trình thực hiện tiêu chuẩn liên quan dị ứng để đảm bảo sự tuân thủ. 
● Bỏ tất cả các bàn ăn tập trung nhiều người khỏi phòng ăn. 
● Phối hợp với hiệu trưởng các khu nhà để bỏ các bàn dài có thể ngồi chung khỏi các lớp học được 

trưng dụng cho giờ ăn sáng (PreFuel).  
● Cập nhật bảng chỉ dẫn cho các quy trình thực hiện tiêu chuẩn để tuyên truyền thông điệp về vệ sinh 

tay và "Không chia sẻ" đồ ăn thức uống. 
● Phối hợp với nhóm phụ trách Khu nhà và Cơ sở để thiết lập vai trò trách nhiệm đối với các không gian 

phục vụ nhà ăn và bữa trưa.  
● Tiếp tục sử dụng chất khử trùng có gốc amoniac. 
● Tiến hành các buổi đào tạo cho tất cả các thành viên trong nhóm về:  

○ Bữa ăn không tập trung 
○ Thời gian phục vụ bữa ăn linh hoạt 
○ Các bữa ăn theo số lượng lớn không tập trung và không cần đợi phục vụ 
○ Nhận bữa ăn từ phụ huynh/người giám hộ 
○ Cung cấp chế độ ăn theo khuôn mẫu một cách linh hoạt 
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○ Chính sách về việc Tự chọn món ăn (“Offer Versus Serve” Flexibility) cho học sinh trung học 
● Sử dụng các phương tiện truyền thông, bảng quảng cáo điện tử, trang web, tổ chức cộng đồng và 

giới hạn ở những hoạt động, tổ chức sau đây: Eat Smart NY, Hunger Solutions, Middletown Parks và 
Recreation để hỗ trợ trong quá trình thông báo. 

● Thông báo tới các gia đình bằng ngôn ngữ mà họ ưa dùng.  
● Phối hợp ở mỗi khu nhà/cơ sở để đánh giá và thiết lập các tiêu chuẩn cho dịch vụ cung cấp bữa ăn. 

Phối hợp với ban quản trị khu nhà để tiến hành cung cấp bữa ăn sao cho phù hợp nhất với cơ sở. 
 

Vui lòng lưu ý phản hồi sau từ  NYSED: 
● Trong năm học, các bữa ăn sẽ được phục vụ theo quy trình hoạt động bình thường. Kể từ bây giờ, các 

bữa ăn sẽ được yêu cầu dựa trên tính chất phù hợp (miễn phí, giảm giá hoặc có trả phí). Các bữa ăn 
sẽ chỉ được cung cấp cho những học sinh đã ghi danh và có thể được cung cấp cho những học sinh 
đang học từ xa. Không cung cấp bữa ăn vào cuối tuần.  

 
 
 
 
 

 

Giáo dục đặc biệt  
Kế hoạch mở cửa trở lại khu học chánh Middletown có chương trình khung để đảm bảo tất cả học sinh khuyết 
tật tiếp tục được hưởng dịch vụ giáo dục công lập phù hợp miễn phí (FAPE), trong đó nhấn mạnh đến giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu riêng biệt của các em, đồng thời chuẩn bị 
hành trang cho các em trước khi tiến vào bậc giáo dục cao hơn, để đi làm và sống độc lập trong môi trường ít giới 
hạn nhất (LRE). Nhằm đảm bảo sức khỏe, sự an toàn và hạnh phúc của học sinh, gia đình và nhân viên, chúng tôi 
thiết kế nên kế hoạch dựa trên giai đoạn để có thể đáp ứng các yêu cầu của FAPE mọi lúc mọi nơi. Kế hoạch này 
giúp nhóm của chúng tôi cung cấp cho học sinh các chương trình và dịch vụ trong suốt từng giai đoạn, đồng thời 
tạo điều kiện để nhóm của chúng tôi hỗ trợ học sinh khi chuyển tiếp qua các giai đoạn khác nhau.  
 

Giai đoạn 1 

● Học sinh ngoài khu học 
chánh (OOD) 

● Học sinh cần điều trị ban 
ngày 

● 12 học sinh + 1 giáo viên 
+ 3 người hỗ trợ (Mẫu 
giáo-Lớp 12) 

● 6 học sinh + 1 giáo viên + 
1 người hỗ trợ (Mẫu 
giáo-Lớp 5, theo Phụ lục) 

● 8 học sinh + 1 giáo viên + 
1 người hỗ trợ (Lớp 6-8)  

Giai đoạn 2 

● 12 học sinh + 1 giáo 
viên + 2 người hỗ trợ 
(Mẫu giáo-Lớp 8) 

●  12 học sinh + 1 giáo 
viên + 1 người hỗ trợ 
(Mẫu giáo-12) 

 

Giai đoạn 3 

● 15 học sinh + 1 giáo 
viên + 1 người hỗ trợ 
(Mẫu giáo-Lớp 2)  

● 15 học sinh + 1 giáo 
viên (Lớp 3-12) 

Giai đoạn 4 

● Học sinh theo chương 
trình Đồng giảng dạy tích 
hợp (ICT) được lên kế 
hoạch để trở lại học cùng 
các bạn. 

 

 

Kế hoạch của chúng tôi bao gồm các hỗ trợ sau cho các giáo viên và học sinh: 

● Bao gồm các hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học đồng bộ và không đồng bộ  

● Ưu tiên cung cấp trở lại các dịch vụ trực tiếp cho học sinh có nhu cầu cao và học sinh mầm non khuyết tật bất 
cứ khi nào có thể và xem xét các kế hoạch dự phòng do Ủy ban Giáo dục Mầm non (CPSE)/Ủy ban Giáo dục Đặc 
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biệt (CSE) phát triển để giải quyết nhu cầu học tập từ xa trong trường hợp việc học bị gián đoạn hoặc thời gian 
trường học đóng cửa kéo dài. 

● Việc hỗ trợ, dưới hình thức phát triển chuyên môn và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giúp trợ giảng có thể chuyển 
đổi nhanh chóng giữa các dịch vụ học tập từ xa, kết hợp và trực tiếp.  

● Việc hỗ trợ, dưới hình thức phát triển chuyên môn và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, giúp trang bị kỹ năng cần 
thiết cho các trợ lý trực tiếp khi trở lại với dịch vụ học tập trực tiếp.  

● Trị liệu từ xa theo lịch trình (vật lý trị liệu (PT), trị liệu vận động (OR), tư vấn, ngôn ngữ và thị lực. Trị liệu từ xa 
sẽ chỉ được áp dụng trong môi trường học tập kết hợp hoặc hoàn toàn từ xa.  

● Kỳ vọng rằng tất cả các cơ sở sẽ thực hiện quy trình hiện có của khu học chánh để thu thập dữ liệu theo dõi 
tiến độ thực hiện mục tiêu cho từng học sinh và mục tiêu chung. 

● Kỳ vọng rằng tất cả các cơ sở sẽ thực hiện theo hệ thống khu học chánh hiện có để đảm bảo mọi Kế hoạch 
giáo dục cá nhân (IEP) đều được thực hiện, các sửa đổi/điều chỉnh trong chương trình đều được theo dõi, các 
mục tiêu của IEP đều được giám sát và thông báo tiến độ cho phụ huynh/người giám hộ.  

● Đào tạo/phát triển chuyên môn trên toàn khu học chánh cho nhân viên và các nguồn lực được chia sẻ nhằm 
đảm bảo tính trung thực trong quá trình thực hiện các phương pháp hiệu quả nhất.  

● Sử dụng hệ thống theo dõi tỷ lệ tham gia học từ xa và tỷ lệ thành tích để thông báo mức hỗ trợ cá nhân cần 
thiết.  

● Giám đốc và/hoặc (các) Lãnh đạo chuyên môn hỗ trợ việc theo dõi tiến độ của từng giáo viên hoặc nhóm nhỏ 
các giáo viên.  

● Thực hiện các tài liệu hướng dẫn, danh sách kiểm tra, đào tạo cho nhân viên, học sinh và gia đình về các 
phương án sắp xếp và các nội dung sửa đổi trong chương trình được cung cấp chính thức (các bài kiểm tra 
đọc, v.v.).  

● Dịch vụ thông dịch để liên lạc với gia đình và hỗ trợ học sinh khi cần thiết  

● Lên lịch họp cho CSE và quyết định xem có cần dịch vụ bổ trợ học tập không.  

 

Người học tiếng Anh/Người học đa ngôn ngữ  
Chính sách giáo dục công bằng cho Người học tiếng Anh/Người học đa ngôn ngữ (ELL/MLL) được bảo vệ bởi 
nhiều luật và chính sách dân quyền, cũng như Đạo luật Mỗi học sinh thành công (ESSA). Các hệ thống trường 
học của Tiểu bang New York được yêu cầu cung cấp dịch vụ và hỗ trợ giảng dạy nhằm cho phép học sinh 
ELL/MLL đạt được trình độ tiếng Anh phù hợp, phát triển trình độ ngôn ngữ học thuật cao và đạt được trình 
độ cao trong các môn học.  

 

Sử dụng Bài kiểm tra chất lượng của Tiểu bang New York dành cho Người học tiếng Anh (NYSITELL), việc 
kiểm tra và xác minh trực tiếp do một nhóm giáo viên có chứng chỉ dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ mới 
(ENL) thực hiện và sẽ tiếp tục được triển khai trong suốt mùa hè năm 2020 cũng như sau này. Khu học chánh 
sẽ tiếp tục cộng tác với bộ phận đăng ký của chúng tôi để kiểm tra các học sinh ELL/MLL sắp đến thông qua 
bài kiểm tra NYSITELL khi các em đăng ký. Các cuộc hẹn kiểm tra được thực hiện sẽ tuân theo tất cả các 
thông số của CDC và DOH nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của nhân viên, gia đình và học sinh. Việc 
kiểm tra sẽ được hoàn tất trong số ngày học bắt buộc như quy định trong hướng dẫn sau quá trình ghi danh 
ban đầu. Các thủ tục của chúng tôi bao gồm tất cả các công đoạn của quá trình xác minh trong khuôn khổ các 
hướng dẫn sàng lọc, xác minh và xếp lớp ELL/MLL. 

 

Chúng tôi tiếp tục sử dụng bài kiểm tra NYSITELL để xác định những học sinh đáp ứng các tiêu chí cho chương 
trình ELL/MLL khi đăng ký trong khu học chánh của chúng tôi, cũng như kỳ thi Kiểm tra trình độ tiếng Anh như 
một ngôn ngữ thứ hai (NYSESLAT) của Tiểu bang New York vào mùa xuân năm 2019 để xác định nhu cầu sử 
dụng dịch vụ ngôn ngữ của học sinh. Tất cả học sinh được xác định đủ điều kiện tham gia chương trình 
ELL/MLL sẽ nhận các dịch vụ như được nêu trong khuôn khổ các bài học theo Quy định của Ủy viên Phần 154 
(CR-Part 154) việc giảng dạy ngôn ngữ cho các lớp từ Mẫu giáo đến Lớp 12 sẽ diễn ra trong khuôn khổ các 
chương trình Song ngữ và ENL theo quy định của NYSED và Văn phòng Giáo dục Song ngữ và Ngôn ngữ Thế 
giới (OBEWL), phù hợp với Sáng kiến cốt lõi chung về song ngữ (Bilingual Common Core Initiative). Điều này 
đảm bảo chất lượng trong việc hướng dẫn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ theo trình độ thông thạo ngôn ngữ 
của mỗi học sinh ELL/MLL. Chúng tôi tin rằng mỗi giáo viên đều là giáo viên của chương trình ELL/MLL và đều 
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xây dựng kế hoạch phát triển kỹ năng chuyên môn liên quan đến Kế hoạch chi tiết để xây dựng chương trình 
ELL/MLL thành công, cũng như Chương trình khung về Ý thức và Duy trì về Văn hóa (Culturally Responsive 
and Sustaining framework). Chúng tôi sử dụng các công cụ theo dõi tiến độ để khuyến khích và đánh giá thành 
tích học tập theo chương trình ELL/MLL, cũng như kết quả học tập của học sinh trong quá trình phấn đấu để 
đạt được Chứng nhận song ngữ của Tiểu bang New York (NYSSB) khi tốt nghiệp. 

 

 

Hỗ trợ cho Người học tiếng Anh/Người học đa ngôn ngữ 

Nhằm hỗ trợ cho các học sinh ELL/MLL, chúng tôi sẽ tiếp tục:  

● Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cá nhân và theo nhóm nhỏ tùy theo nhu cầu của học sinh.  

● Tạo điều kiện thuận lợi để các giáo viên bộ môn và giáo viên ngôn ngữ cùng hợp tác và lên kế hoạch. 

● Sử dụng các chiến lược hướng dẫn giá đỡ (scaffolding). 

● Tập trung phát triển các kỹ năng ngôn ngữ hữu ích như nói và viết. 

● Sắp xếp thời gian để tiếp xúc trò chuyện với từng học sinh khi cần thiết.  

 

Khu học chánh của chúng tôi đã thực hiện các phương thức/phương pháp liên lạc khác nhau để đảm bảo cung 
cấp thông tin quan trọng, dễ tiếp cận bằng ngôn ngữ phù hợp với phụ huynh/người giám hộ như sau: 

● Chúng tôi sử dụng dịch vụ của Language Line để dịch tài liệu và thông dịch qua điện thoại. 

● Đảm bảo Language Line có thể hỗ trợ 24/7 trong các viễn cảnh học tập trực tiếp, kết hợp và từ xa khi  
cần dịch.  

● Các giáo viên/nhân viên có thể sử dụng dịch vụ tại nhà nếu lại cần tiến hành giảng dạy từ xa 100%. Khu 
học chánh đã soạn hướng dẫn để phục vụ mục đích sử dụng.  

● Chúng tôi đã ký hợp đồng với Language Today, một công ty cung cấp dịch vụ phiên dịch trực tiếp 
và/hoặc qua điện thoại, nhằm hỗ trợ khu học chánh của chúng tôi trong các cuộc họp với CSE, 504, liên 
quan đến các nhu cầu kỷ luật hoặc bất kỳ cuộc họp nào khác có thể cần tiếp cận riêng tư hơn và/hoặc 
các cuộc họp trực tiếp.  

● Dịch vụ thông tin liên lạc thường xuyên cũng được hỗ trợ thông qua phiên dịch viên tại khu học chánh 
của chúng tôi. Phiên dịch sẽ phụ trách chuyển ngữ cho các giáo viên và nhân viên khi giao tiếp với học 
sinh và gia đình.  

● Tất cả thông tin quan trọng (ví dụ: phiếu báo điểm, báo cáo tiến độ tạm thời, thư của khu học 
chánh/trường học, bài đăng trên trang web, thông báo của trường/cuộc gọi rô-bốt, v.v.) đều được dịch 
và cung cấp văn bản bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ ưa thích của gia đình.  

● Chúng tôi đã cài đặt Jabber để hỗ trợ nhân viên sử dụng máy tính xách tay/máy tính Chromebook cá 
nhân để thực hiện và nhận cuộc gọi điện thoại đến/từ gia đình ở bất cứ đâu (nhà riêng, trường học, cơ 
quan) nhằm đảm bảo duy trì liên lạc liên tục giữa trường học và gia đình trong cả 3 viễn cảnh. Jabber 
cũng có khả năng tạo thư thoại và được liên kết với số điện thoại văn phòng/trường học để giúp các 
gia đình liên lạc dễ dàng hơn vì số điện thoại trường học/khu học chánh vẫn giữ nguyên. 

 

Trạng thái hạnh phúc về cảm xúc xã hội  

Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của sức khỏe tinh thần và tình cảm đối với học sinh và nhân viên. 
Những yếu tố này ảnh hưởng đến cả tâm lý và kết quả học tập. Chúng tôi nhận thức được rằng sau thời 
gian đóng cửa lâu dài này, nhiều học sinh và nhân viên của chúng tôi sẽ cần hỗ trợ về mặt tinh thần để tái 
hòa nhập với xã hội và trở lại với công việc cũng như trường học. Với tư cách là một Khu học chánh, chúng 
tôi cam kết tạo ra môi trường học tập an toàn cả về mặt tinh thần và thể chất, hỗ trợ và khuyến khích sự 
phát triển và trạng thái hạnh phúc về cảm xúc xã hội của tất cả học sinh. Đại dịch đã nâng cao vai trò của các 
nhà lãnh đạo trong việc tạo điều kiện giúp học sinh và nhân viên rèn luyện sự đồng cảm, tạo mối liên kết xã 
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hội bất chấp khoảng cách và thích ứng với những trải nghiệm học tập mới. Các cố vấn, các chương trình y tế 
học đường và hỗ trợ tổng hợp sẽ giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong giai đoạn điều chỉnh khi trường mở cửa 
trở lại và tiếp cận với các cố vấn học đường, nhân viên xã hội, nhà tâm lý học đường, cố vấn hỗ trợ học sinh, 
chuyên gia xử lý khủng hoảng. Các chương trình y tế học đường sẽ là những hỗ trợ vô giá đối với học sinh và 
nhân viên của chúng tôi.  

Việc chuyển tiếp là yếu tố quan trọng hàng năm, đặc biệt là trong năm học sắp tới này khi chúng ta chuyển 
từ phương pháp học tập từ xa liên tục sang phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn cho tới phương pháp 
giảng dạy trực tiếp hoặc thậm chí là kéo dài thời gian học từ xa. Các trường học sẽ hỗ trợ quá trình chuyển 
tiếp theo cách phù hợp về mặt văn hóa và tham khảo ý kiến của học sinh, gia đình và cộng đồng trong quá 
trình xác định nhu cầu và hỗ trợ.  
 

Những ý kiến nghiên cứu sau đây đã định hướng cho việc lập kế hoạch của chúng tôi nhằm hỗ trợ trạng thái 
hạnh phúc về cảm xúc xã hội: 
  

Các phản ứng cảm xúc hết thời gian cách ly có thể bao gồm:  
● Căng thẳng, lo lắng, buồn bã, tức giận, tội lỗi hoặc thất vọng vì nhiều trường hợp khác nhau  
● Sợ hãi và lo lắng cho sức khỏe của chính mình và sức khỏe của những người thân yêu  
● Những thay đổi khác về cảm xúc hoặc sức khỏe tinh thần có thể khó quản lý  

 

Tạo mối liên hệ cá nhân với học sinh là mấu chốt để hỗ trợ các em về mặt tinh thần, cảm xúc và hành vi. Kế 
hoạch này nhấn mạnh vào việc xác định những học sinh cần sự hỗ trợ và nhân viên hỗ trợ để cung cấp các 
dịch vụ cần thiết. Việc xem xét và cân nhắc việc cải tiến một số khía cạnh nhất định của quy tắc ứng xử có 
thể giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe hành vi/cảm xúc cho học sinh của chúng tôi trong khoảng thời gian chưa 
từng có tiền lệ này. Kế hoạch này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa Rèn luyện cảm xúc xã hội 
(SEL) vào chương trình học tập nền tảng cho tất cả học sinh. SEL sẽ được đưa vào triển khai trong chương 
trình giảng dạy hiện có của khu học chánh theo quy định của Tiêu chuẩn về học tập của Tiểu bang New York.  
Kế hoạch này được thực hiện để tạo nên các lộ trình liên lạc nhất quán và rõ ràng giữa nhà trường, gia đình 
và cộng đồng nói chung. Ý kiến của cộng đồng được đưa vào kế hoạch này dưới dạng phản hồi mà chúng tôi 
nhận được với tư cách là một khu học chánh thông qua các cuộc khảo sát và diễn đàn trực tuyến của chúng 
tôi.  
 
Kế hoạch này đưa ra các hành động nhằm thu hút nhân viên tham gia phát triển chuyên môn liên tục, tham 
gia hỗ trợ trong các lĩnh vực như rèn luyện cảm xúc xã hội, hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn và các 
phương pháp thực hành phản ứng nhấn mạnh đến công bằng, sự tiếp cận và hòa nhập. Ngoài ra, chúng tôi 
sẽ hỗ trợ cho học sinh và nhân viên nhằm khuyến khích việc chăm sóc bản thân và tạo cảm giác hạnh phúc 
nói chung.  
 
 
Hỗ trợ liên quan đến trạng thái hạnh phúc về cảm xúc xã hội  
 
Để có sự hỗ trợ liên quan đến trạng thái hạnh phúc về cảm xúc xã hội, chúng tôi sẽ: 

● Sử dụng Mẫu giấy Giới thiệu học sinh cần hỗ trợ để tìm hiểu sâu về các học sinh có thể đang gặp khó 
khăn về học tập và/hoặc hành vi 

● Cung cấp kế hoạch phát triển chuyên môn cho giáo viên và nhân viên hỗ trợ từ Mẫu giáo đến Lớp 12, 
với các nguồn tài nguyên về rèn luyện cảm xúc xã hội (SEL) đúng đắn tập trung vào các năng lực liên 
quan đến cảm xúc xã hội (tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, kỹ năng quan hệ, ra quyết định 
có trách nhiệm):  

○ Chương trình giảng dạy bước thứ hai cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 8  
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○ Nghiên cứu, xem xét và lựa chọn một chương trình giảng dạy về cảm xúc xã hội (SEL) cho các 
lớp từ 9 đến 12.  

○ Triển khai một quy trình đào tạo cho chương trình giảng dạy SEL đối với tất cả các cấp lớp để 
nâng cao các phương pháp thực hành hiện có ở các lớp từ Mẫu giáo đến lớp 5 và giới thiệu 
các phương pháp thực hành trong các lớp từ 6 đến 12.  

● Duy trì một danh sách được cập nhật liên tục về các cơ quan hữu ích và các nguồn trực tuyến để hỗ 
trợ về sức khỏe và trợ giúp cho nhân viên và giảng viên, bao gồm cả chương trình Chương trình hỗ 
trợ nhân viên (EAP) 

● Cung cấp kế hoạch phát triển chuyên môn về:  
○ Cách nhận biết và hỗ trợ học sinh đối mặt với lo lắng, đau buồn và sang chấn 
○ Việc thấu hiểu về thành kiến ngầm và phân biệt chủng tộc có tính hệ thống, cùng cách dẫn dắt 

trong các cuộc trò chuyện khó khăn liên quan đến chủng tộc và phân biệt chủng tộc 
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Hành động giúp Hỗ trợ cộng đồng trường học 

Khu học chánh Trường 

● Tạo hệ thống theo dõi thành tích cho học sinh khuyết tật 
và học sinh tham gia chương trình ELL để thông báo mức 
hỗ trợ cá nhân cần thiết. 

● Giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch 504 để đảm bảo 
các dịch vụ, các nội dung sửa đổi và điều chỉnh trong 
chương trình  

● Thực hiện các tài liệu hướng dẫn, danh sách kiểm tra, đào 
tạo cho nhân viên, học sinh và gia đình về các phương án 
sắp xếp và các nội dung sửa đổi trong chương trình được 
cung cấp chính thức (các bài kiểm tra đọc, v.v.). 

● Hỗ trợ kỹ thuật cho nhân viên để đảm bảo cho việc ứng 
dụng Công nghệ hỗ trợ (AT) 

● Hợp tác và phát triển quy trình đánh giá lịch trình của học 
sinh trung học đối với Kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) 

● Tiến hành hỗ trợ để đảm bảo quá trình liên lạc liên tục 
giữa gia đình và trường học đối với các hoạt động quan 
trọng theo yêu cầu trong CR-Part 154 cho các học sinh theo 
học chương trình ELL/MLL. 

● Phổ biến thông tin cho nhân viên và gia đình về Quyền của 
Phụ huynh học sinh theo học chương trình ELL/MLL (Parent 
Bill of Rights) thuộc CR-Part 154 và các biện pháp bảo vệ. 

● Cung cấp hướng dẫn bằng tiếng Tây Ban Nha và Pháp hiện 
đại trong các lớp Ngôn ngữ thế giới (WL)/Ngôn ngữ khác 
ngoài tiếng Anh (LOTE) ở khu học chánh Mở rộng Thành 
phố Middletown (ECSDM) nhằm thúc đẩy việc giao tiếp 
hiệu quả bằng ngôn ngữ đích.  

● Việc xác định và sắp xếp học sinh ELL/MLL sẽ diễn ra quanh 
năm theo các hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và 
Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Sở Y tế Tiểu bang New 
York (NYSDOH). 

● Họp lại với Ủy ban về Quy tắc Ứng xử để xem xét và cân 
nhắc khả năng cải tiến các khía cạnh cụ thể của quy tắc 
ứng xử.  

● Hỗ trợ việc sử dụng quy trình đánh giá các kỹ năng tụt hậu 
và các vấn đề chưa được giải quyết, giới thiệu học sinh 
cần hỗ trợ, quy trình Thẩm định hành vi chức năng (FBA).  

● Tìm hiểu về chương trình Thiết lập quan hệ ( Harvard) và 
Tài nguyên hướng dẫn.  

● Hợp tác tích hợp chương trình SEL trong kế hoạch giảng 
dạy chính.  

● Dịch vụ hỗ trợ nhóm (TSS) phát triển các kế hoạch theo 
“giai đoạn nước rút” để giải quyết tình trạng bất ổn xã hội 
và/hoặc danh sách phát các bài học theo nhịp độ cá nhân 
dành cho quản trị viên, giáo viên, nhân viên hỗ trợ (Trợ 
giảng, Trợ lý, Giám sát, Bảo vệ) 

● Mua các tài liệu tập trung vào sự đa dạng, khả năng tương 
tác theo văn hóa và chương trình SEL cho các lớp từ Mẫu 
giáo đến Lớp 12 để hỗ trợ việc đọc độc lập và các thư viện 
lớp học. 

● Hỗ trợ liên tục về khả năng tự chăm sóc 

● Tiến hành khảo sát để xác định nhu cầu cần cung cấp bữa 
ăn của các gia đình 

● Tạo và thông báo về lịch trình chi tiết cho dịch vụ cung cấp 
bữa ăn trong cả ba viễn cảnh 

● Tiến hành theo dõi tỷ lệ tham gia học từ xa và tỷ lệ thành tích để 
thông báo về mức hỗ trợ cá nhân cần thiết.  

● Giám đốc và/hoặc (các) Lãnh đạo chuyên môn hỗ trợ việc theo dõi 
tiến độ của từng giáo viên hoặc nhóm nhỏ các giáo viên.  

● Trao đổi với gia đình và nhân viên về các hướng dẫn liên quan đến 
COVID 504.  

● Trị liệu từ xa theo lịch trình (vật lý trị liệu (PT), trị liệu vận động (OR), 
tư vấn, ngôn ngữ và thị lực. Trị liệu từ xa sẽ chỉ được áp dụng trong 
môi trường học tập kết hợp hoặc hoàn toàn từ xa.  

● Thực hiện các tài liệu hướng dẫn, danh sách kiểm tra, đào tạo cho 
nhân viên, học sinh và gia đình về các phương án sắp xếp và các nội 
dung sửa đổi trong chương trình được cung cấp chính thức (các bài 
kiểm tra đọc, v.v.).  

● Cung cấp hỗ trợ cho giáo viên (tức là hướng dẫn trực tiếp về các 
nền tảng, video, hướng dẫn riêng cho một học sinh và các nhóm 
nhỏ) 

● Hỗ trợ CSE triệu tập các học sinh có sức khỏe yếu và hỗ trợ xây 
dựng các kế hoạch chăm sóc y tế cá nhân, nếu cần. 

● Xác định các nhu cầu sử dụng PPE (Thiết bị bảo vệ cá nhân) chuyên 
biệt để hỗ trợ nhân viên và học sinh một cách an toàn (tức khẩu 
trang sạch, tấm che mặt, đề can dán xuống sàn để thực hiện ngăn 
cách xã hội, đề can hình bàn chân, áo choàng dùng một lần) 

● Xây dựng các kế hoạch học tập từ xa phù hợp với học sinh (ví dụ:  Kế 
hoạch học tập từ xa cho ESY (Năm học mở rộng )) 

● Cho biết ngày tháng để tiến hành đào tạo cho phụ huynh – chia sẻ 
thông tin và tài nguyên cho các gia đình và nhân viên 

● Trao đổi  Câu hỏi khảo sát dành cho SWD (Học sinh khuyết tật) và 
chương trình SEL (Rèn luyện về cảm xúc xã hội)  

● Trao đổi với các gia đình bằng ngôn ngữ họ ưa dùng thông qua dịch 
vụ dịch thuật của Language Line và Language Today. Phiếu báo 
điểm/Báo cáo tiến độ tạm thời cũng được dịch.  

● Tổ chức các cuộc họp nhằm cung cấp thông tin cho phụ huynh về 
mức độ thông thạo và biên bản cuộc họp CR-Part 154 bắt buộc. Các 
cuộc họp sẽ được tổ chức đúng theo các hướng dẫn.  

●  Tạo lịch trình cung cấp dịch vụ và hỗ trợ về ELL/MLL CR-Part 154 ở 
các khu nhà của các khối lớp từ Mẫu giáo đến Lớp 12 

● Cung cấp kế hoạch phát triển/đào tạo kỹ năng chuyên môn liên quan 
đến Kế hoạch chi tiết để xây dựng chương trình ELL/MLL thành công, 
cũng như Chương trình khung về Ý thức và Duy trì về Văn hóa 
(Culturally Responsive and Sustaining framework – CR-S).  

● Thiết kế lịch trình giảng dạy từ Mẫu giáo đến Lớp 12 trong môi 
trường học tập đồng bộ và không đồng bộ, nhằm hỗ trợ việc tiếp 
thu ngôn ngữ theo chương trình ELL/MLL dựa trên kết quả đánh giá 
mức độ thông thạo tiếng Anh gần đây nhất của học sinh.  

● Cân nhắc việc tổ chức kiểm tra sàng lọc những học sinh có thể bị tụt 
hậu về kỹ năng và các vấn đề chưa được giải quyết 

● Nếu có thể, hãy sử dụng biểu mẫu  Giới thiệu học sinh cần hỗ trợ 

● Hỗ trợ CDEP (Kế hoạch giáo dục toàn diện của khu học chánh) để hỗ 
trợ tư vấn cho học sinh.  

● Thiết kế bảng khảo sát của khu học chánh để xác định nhu cầu cần 
cung cấp bữa ăn của các gia đình 

● Xác định nơi học sinh sẽ nhận bữa ăn và ăn uống trong khu nhà, phù 
hợp với hướng dẫn của DOH và NYSED 
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Vietnamese/Tiếng Việt 

 

Phụ lục 
Tài nguyên đào tạo 
Toàn bộ cán bộ giáo dục, giáo viên và nhân viên đều phải thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Những 
biện pháp này là nền tảng giúp giảm thiểu rủi ro có thể tiếp xúc với COVID-19 cho học sinh, nhân viên và gia 
đình.  
Đào tạo cho Nhân viên kiểm tra sức khỏe 
 
Khu học chánh Middletown sẽ chỉ định những người nắm rõ các quy trình của CDC, OSHA (Cơ quan Quản lý 
An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp) và hướng dẫn của DOH để đào tạo thành các Nhân viên kiểm tra sức khỏe 
trong mỗi khu nhà. Nhân viên kiểm tra sức khỏe sẽ mặc PPE phù hợp được cung cấp, bao gồm ít nhất là đồ 
che mặt và sẽ thực hành giãn cách xã hội. Nếu không thể thực hiện kiểm soát việc giãn cách xã hội hoặc lập 
rào chắn/phân vùng trong quá trình kiểm tra sàng lọc, thì PPE nên được sử dụng khi đứng cách học sinh trong 
vòng sáu (6) feet.  
Các chủ đề đào tạo cho tất cả nhân viên:  

● Rửa tay đúng cách: vệ sinh tay đúng cách. Khuyến khích việc rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng 
cách thiết lập cho nhân viên, cộng đồng trường học và khách đến trường một nơi để rửa tay. Nếu 
không có sẵn xà phòng và nước sinh hoạt, hãy cung cấp nước rửa tay khô chứa ít nhất 60% cồn 
etanol hoặc 70% cồn isopropyl. Đào tạo về cách rửa tay và sử dụng nước rửa tay khô đúng cách 
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html 

○ Video về hướng dẫn rửa tay 
 

● Cách ho và hắt hơi đúng 
 

● Giãn cách xã hội 
○ Đào tạo cho giáo viên/nhân viên về cách xử lý các hoạt động tiếp xúc gần với học sinh như một 

phần của công việc hàng ngày. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html  
 

● Quy trình thực hiện (tùy theo từng khu nhà) 
○ Lối vào khu nhà 
○ Lối đi lại ở hành lang  
○ Sử dụng nhà vệ sinh  
○ Quy trình làm sạch 
○ Đón học sinh ốm 
○ Nhân viên bị ốm hoặc nghi ngờ mắc bệnh  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html  
 

● Phương pháp làm sạch đúng cách 
○ Làm sạch và khử trùng 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/clean-disinfect/index.html  
 

● Hướng dẫn Làm sạch và Khử trùng Không gian Công cộng, Nơi làm việc, Doanh nghiệp, Trường học và 
Nhà ở trước khi mở lại 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Reopening_America_Guidance.pdf  
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Vietnamese/Tiếng Việt 

 
● Truyền thông về mối nguy hiểm – Điều cần biết 

○ Sử dụng hợp lý hóa chất và Bảng dữ liệu an toàn 
■ https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ 

○ Không mang hóa chất từ nhà đi 
○ Vận chuyển nước rửa tay khô trong các hộp đựng nhỏ  
○ Danh sách N: Chất khử trùng để chống SARS-CoV-2 (COVID-19) 

■ https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-c
ovid-19 

● Kế hoạch kiểm soát phơi nhiễm – tập trung vào Đại dịch/COVID-19  
 

● Thiết bị bảo hộ cá nhân – PPE 
○ Cập nhật Bảng đánh giá Mối nguy hiểm và Lựa chọn PPE cho tất cả các nhân viên đã chỉ định 
○ Chủng loại, cách sử dụng và kích thước phù hợp 
○ Làm sạch và khử trùng đồ che mặt (nếu có) 
○ Đào tạo cho nhân viên và học sinh về cách mặc, đeo, tháo và loại bỏ PPE, cả trong hoàn cảnh 

hiện tại và tương lai 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
 

● Cách dùng đồ che mặt (cách đeo/cách tháo) (khẩu trang vải và khẩu trang phẫu thuật)  
● Video về cách đeo/cách tháo đồ che mặt  
● https://www.youtube.com/watch?v=PQxOc13DxvQ  

 
● Khẩu trang bảo hộ (N95 – bắt buộc đối với các nhân viên được NYS chỉ định) 

○ Được bao gồm trong Chương trình khẩu trang bảo hộ hiện có của bạn hoặc có thể là Chương 
trình khẩu trang bảo hộ riêng biệt chỉ dành cho nhân viên y tế 

○ Việc đào tạo chỉ dành cho nhân viên được chỉ định 
https://oshareview.com/2020/04/osha-requirements-for-occupational-use-of-n95-respirators-in-healt
hcare/ 
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