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Kính Gởi Cộng Đồng Sở Giáo Dục Philadelphia:  
 

Kính Gởi Cộng Đồng Sở Giáo Dục Philadelphia, 

  

Đây là thời điểm khó khăn. Mối đe dọa và tác động dai dẳng của đại dịch COVID-19 cũng như tác động 

liên tục của nạn phân biệt chủng tộc là hai trong số những khủng hoảng thách thức nhất mà chúng ta 

đang phải đối mặt với các cá nhân, cộng đồng học đường và thành phố. Cách tốt nhất để vượt qua cơn 

khủng hoảng là cùng nhau ... và cùng nhau là cách thức để chúng ta sẽ tiến về phía trước. 

  

Để chuẩn bị cho năm học tới, chúng tôi phải đưa ra một số quyết định quan trọng về việc các trường sẽ 

như thế nào và học sinh của chúng ta sẽ trải nghiệm việc học như thế nào. Chúng tôi đang tiến hành 

công tác này một cách chu đáo, hợp tác và với tinh thần trách nhiệm cao. Chúng tôi được hướng dẫn bởi 

những nguyên tắc phản ánh các biện pháp ưu tiên cao nhất của chúng tôi: sức khỏe và sự an toàn của 

học sinh và nhân viên của chúng tôi, cung cấp các trải nghiệm giáo dục chất lượng cao cho tất cả học 

sinh và sự tham gia của cộng đồng Sở Giáo Dục. Tiếng nói của bạn là cần thiết. Chúng tôi đang tạo cơ 

hội trong suốt quá trình cho phụ huynh, gia đình, học sinh, nhân viên và các thành viên khác trong cộng 

đồng nhà trường để lập kế hoạch sau cùng và luôn nghĩ đến sự an toàn và lợi ích của cả cộng đồng. 

 

Chúng tôi đang thực hiện tất cả những điều này trong bối cảnh của một tương lai rất không chắc chắn. 

Tiến trình thử nghiệm và phát triển vắc-xin, sự phát triển của coronavirus, thay đổi quy định về việc đeo 

mặt nạ và cách giãn xã hội, và các chính sách từ chính phủ liên bang, tiểu bang và địa phương đang thay 

đổi. Điều này có nghĩa là chúng ta phải nhanh nhẹn và thích nghi trong khi lập kế hoạch trước những 

hoàn cảnh thay đổi đó. Chúng tôi cam kết làm điều đó. 

  

Kế hoạch ban đầu của chúng tôi bao gồm ba tình huống - học trực tiếp, học từ xa và mô hình học tập trực 

tiếp xen lẫn trực tuyến. Chúng tôi tiếp xúc hàng ngày với các chuyên gia 

y tế công cộng và các nhà lãnh đạo khác trên khắp thành phố và quốc 

gia, những người đang chia sẻ các phương pháp tốt nhất và mở rộng 

suy nghĩ của mình khi chúng tôi xem xét nhiều sự phức tạp trong hoạt 

động hàng ngày của trường như là về học tập, giao thức an toàn trường 

học, việc vận chuyển học sinh, dịch vụ bữa ăn, chính sách của nhân viên 

và nhiều điều cần phải thay đổi để thúc đẩy môi trường học đường an 

toàn cho mọi người. Điều đó bao gồm việc hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc 

xã hội rất thực tế mà học sinh và nhân viên của chúng tôi sẽ có do hậu 

quả của đại dịch này và giải quyết tất cả những hình thức bất bình đẳng 

trong toàn Sở Giáo Dục. 

  

Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ 

một kế hoạch sau cùng vào tháng 7 để Sở Giáo Dục và các gia đình của 

chúng tôi có thể chuẩn bị cho một năm học thành công và an toàn vào 

mùa thu. 

  

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho bạn biết. Tôi cũng khuyến khích bạn 

truy cập trang web  

Thông Điệp Từ  Tiến Sĩ Hite  



 

 

 

www.philasd.org/2020schoolstart để biết thông tin mới nhất về công tác quan trọng này. Xin Cám Ơn, 

  

Trân Trọng Kính Chào,  

  

Tiến Sĩ William R. Hite, Jr.  

Tổng Giám Đốc 

The School District of Philadelphia  
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Mục Tiêu & Nguyên Tắc Hướng Dẫn Của Tiểu 

Bang:  
 
Sở Giáo Dục Philadelphia đang làm việc để đảm bảo cho việc trường mở cửa lại là an toàn, bao gồm các 

gia đình và nhân viên trong quá trình, và ưu tiên cho thành tích của học sinh, giảng dạy chất lượng cao, 

sức khỏe và an sinh của tất cả mọi người. Trong suốt công tác này, quá trình lập kế hoạch và quyết định 

của chúng tôi được hỗ trợ bởi các nguyên tắc hướng dẫn dưới đây: 

 
Sức khỏe và sự an toàn:→ Sở Giáo Dục sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ sức 
khỏe, sự an toàn và an sinh của học sinh, nhân viên và cộng đồng. Việc lập kế 
hoạch và ra quyết định sẽ được hướng dẫn bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Ngừa Dịch Bệnh (CDC), Bộ Giáo Dục PA, Hướng Dẫn của Bộ Y Tế Công Cộng 
Philadelphia, các bác sĩ và chuyên gia y tế công cộng của Bệnh Viện Nhi Đồng 
Philadelphia. 
 
Tiếp tục giảng dạy với chất lượng cao →  Sở sẽ cung cấp việc giảng dạy chất 
lượng cao một cách liền mạch cho tất cả học sinh trong môi trường học tập trực 
tiếp và kỹ thuật số để hỗ trợ sự phát triển và thành tích của học sinh.. 
 
Giáo dục bình đẳng→ Sở Giáo Dục sẽ cung cấp cho tất cả học sinh quyền truy 
cập vào chương trình giảng dạy theo cấp lớp có chất lượng và hỗ trợ cảm xúc xã 
hội, với trọng tâm là loại bỏ và chấm dứt các hành vi phân biệt chủng tộc. 
 
Ra quyết định dựa trên dữ liệu→ Sở Giáo Dục sẽ sử dụng dữ liệu và phân tích 
chuyên môn để thông báo cho việc ra quyết định và tạo dựng niềm tin giữa tất cả 
các bên liên quan. Quyết định của chúng tôi sẽ được thông báo cho các học sinh, 
nhân viên và thành viên cộng đồng nhà trường. 

 
Tính linh hoạt → Với sự không chắc chắn và thay đổi cảnh quan, kế hoạch của Sở 
Giáo Dục sẽ được xây dựng một cách linh hoạt để chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh 
dựa trên nhu cầu của các bên liên quan và những thay đổi cần thiết trong hoàn 
cảnh sức khỏe và hướng dẫn y tế công cộng. 
 
Thông tin chính xác và kịp thời → Sở Giáo Dục sẽ đảm bảo cho học sinh, nhân 
viên và gia đình có thông tin cần thiết để họ được an toàn và cập nhật thông tin 
quan trọng cho tất cả các bên liên quan trong suốt năm học. 
 
 
 
 
 

 

 

Mục Tiêu & Nguyên Tắc Hướng Dẫn 

Của Tiểu Bang 
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Biện Pháp Và Cơ Cấu: 
 
Khi trường khai giảng vào mùa thu, điều quan trọng là chúng tôi làm mọi thứ có thể để đảm bảo sức khỏe 
và sự an toàn cho tất cả các thành viên trong cộng đồng nhà trường, cố gắng cung cấp trải nghiệm học 
tập tốt nhất cho học sinh và xem xét nhu cầu của gia đình và các bên liên quan. Nó thông qua ba ống 
kính mà chúng tôi đang tiếp cận công việc của chúng tôi và xem xét các lựa chọn cho niên học 2020-

2021.  

  

Nhóm Làm Việc  

Quá trình lập kế hoạch của Sở Giáo Dục được tổ chức xung quanh bảy nhóm làm việc. Họ đang xem xét 
tất cả các khía cạnh của việc mở lại cửa trường để phát triển những lựa chọn có sẵn, xác định tính khả 

thi và xác định các phụ thuộc cần thiết.  

 

Biện Pháp Và Cơ Cấu 
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Phản Hồi và Tham Gia: 
 

Phản hồi từ các bên liên quan là một phần thiết yếu trong kế hoạch của chúng tôi và sẽ được thu thập 

bằng ba cách. Một cuộc khảo sát trực tuyến sẽ bắt đầu vào tháng 6 để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về 

những gì đã hoạt động tốt và những gì cần cải thiện với việc học kỹ thuật số trong năm nay, và những 

điều kiện, biện pháp và giao thức nào là quan trọng nhất đối với bạn khi chúng tôi lên kế hoạch cho việc 

trở lại trường được an toàn. Việc khảo sát ý kiến phản ánh những sự lựa chọn ban đầu mà chúng tôi 

đang khám phá, được bao gồm trong các phần để theo dõi. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi ưu tiên và 

tinh chỉnh những lựa chọn này. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức Phiên Họp Thị Trấn Trực Tuyến để đón nhận 

thêm phản hồi từ cộng đồng trước khi kế hoạch của chúng tôi được hoàn thành, cũng như tạo cơ hội cho 

các bên liên quan chia sẻ ý kiến đóng góp và phản hồi qua email và điện thoại. 

 

 

 

  

Phản Hồ i  và Tham Gia 
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Sức Khỏe và Sự An Toàn:  
 
Các cơ sở trường học phải là nơi an toàn để học tập, và văn phòng phải là nơi an toàn để làm việc. Luôn 
lấy sức khỏe và sự an toàn làm quan trọng nhất, chúng tôi quyết tâm xây dựng quá trình khởi động lại 
được an toàn và có ý nghĩa, hoàn toàn phù hợp với hướng dẫn của CDC, Bộ Y Tế Công Cộng 
Philadelphia, Bộ Giáo Dục Pennsylvania, và nhận thông tin từ các tổ chức y tế và an toàn địa phương, 
tiểu bang và quốc gia khác. Trưởng Phòng Y Tế, Bác sĩ Barbara Klock sẽ lãnh đạo cơ quan ứng phó về 
sức khỏe và an toàn COVID-19 của chúng tôi và phối hợp với các giới chức hành chánh và y tế công 
cộng về những quyết định liên quan đến sức khỏe. Sở Giáo Dục sẽ có những biện pháp chủ động để hỗ 
trợ sức khỏe, sự an sinh và an toàn cho tất cả các thành viên trong cộng đồng. Điều này bao gồm xem 
xét cẩn thận, thăm dò và điều chỉnh các chính sách, biện pháp và hệ thống trong các lĩnh vực chính như 

sau:   
 

Giãn Cách Xã Hội 
 
Giãn cách xã hội có hai thành phần chính:  
1) giữ cho mỗi cá nhân ở khoảng cách an toàn (6 feet) và  
2) giảm số lượng tương tác trực diện. 
 

Ví dụ về cách thức chúng tôi lên kế hoạch thực hiện việc này bao gồm: 

● Đánh dấu và biển báo sẽ được dán trên sàn nhà và trên tường để đảm 
bảo cho học sinh và nhân viên cách nhau sáu feet trong lúc đứng chờ đi 
vào trường, xếp hàng chờ thang máy, đi bộ trong hành lang, v.v. 

● Chỗ ngồi và bàn ghế được sắp xếp lại, khi cần thiết, để cho phép nhân 
viên duy trì khoảng cách sáu feet khi hoàn thành công việc. 

● Số học sinh trong lớp học trực tiếp sẽ được giảm xuống và việc điều 
chỉnh chỗ ngồi / bàn sẽ được thực hiện để hỗ trợ biện pháp giãn cách xã 

hội khi khả thi.  

 
Thiết Bị Bảo Vệ Cá Nhân (PPE) và Các Quy Tắc Vệ Sinh 
 

Sở Giáo Dục có kế hoạch mua sắm và phân phối thiết bị bảo vệ cá nhân cho học sinh và nhân 
viên sử dụng khi ở trong trường. Thiết bị này sẽ bao gồm mặt nạ, nước rửa tay, nhiệt kế và găng 
tay. Hướng dẫn sẽ được cung cấp cho nhân viên về PPE cụ thể cần thiết dựa trên vai trò và trách 
nhiệm của họ. Tất cả PPE sẽ được văn phòng trung ương mua và giao đến các trường trước khi 
học sinh và nhân viên bắt đầu trở lại trường và nơi làm việc. 

Ví dụ về các quy định an toàn và vệ sinh bao gồm: 

● Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang che miệng và mũi vào mọi lúc.. 
● Các quy định làm vệ sinh hàng ngày sẽ được thiết lập để đảm bảo cho nơi làm việc, thiết bị và trường sở đều 

sạch sẽ. 
● Các trạm khử trùng tay sẽ được lắp đặt tại các khu vực chung. 
 

 

 

Sức Khỏe và Sự  An Toàn 
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Câu Hỏi Hàng Ngày Khi Vào Trường 
Chúng tôi lập kế hoạch để học sinh và nhân viên phải trả lời câu hỏi hàng ngày để đánh giá xem họ có 
đang gặp phải các triệu chứng hoặc đã bị nhiễm COVID-19 hay không. Câu trả lời sẽ xác định xem cá 
nhân có nên đi học / đi làm hay ở nhà. Việc tiến hành kiểm tra thường xuyên các triệu chứng và tự theo 

dõi liên tục sẽ giúp làm giảm việc nhiễm bệnh.  

 
Các Trường Hợp Nghi Ngờ / Xác Nhận COVID-19 
Chúng tôi sẽ làm theo sự hướng dẫn của Phòng Y Tế Công Cộng Philadelphia (PDPH) trong việc đối phó 
trước chẩn đoán dương tính. Nếu chúng tôi nhận được kết quả xác nhận rằng học sinh hoặc nhân viên 
đã có chẩn đoán dương tính COVID-19, chúng tôi sẽ lập tức liên hệ ngay với Bộ Y Tế Công Cộng 
Philadelphia và làm theo chỉ dẫn của họ về việc cách ly có thể (hoặc cách ly), truy tìm liên lạc, liên lạc với 

gia đình và hoặc với phương tiện truyền thông, và khử trùng cơ sở.  

 
Truy Tìm Liên Lạc 
 

Văn Phòng Bệnh Truyền Nhiễm Cấp Tính của Phòng Y Tế Philadelphia sẽ tiến hành việc truy tìm liên lạc.  

 
Quy Định Chủng Ngừa 
Vào thời điểm này, các quy định về chủng ngừa của Bộ Y Tế Pennsylvania cho niên học 2020-2021 vẫn 

được áp dụng.  

 
Đào Tạo về Sức Khỏe và An Toàn 
Chúng tôi thừa nhận rằng cảm giác "Lo Lắng Khi Trở Lại" tồn tại cho nhiều thành viên trong cộng đồng 

trường học của chúng tôi. Tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên hỗ trợ của chúng tôi đều cần cảm thấy 

an toàn và được hỗ trợ để học, dạy và làm việc. Mục đích của chúng tôi là tăng cường cảm giác an toàn 

và tự tin bằng cách đảm bảo cho họ có đủ nguồn lực cần thiết để trở lại làm việc và học hành. Điều này 

có nghĩa là thực hiện các bước tích cực để phát triển và triển khai các nguồn lực và đào tạo toàn diện để 

học sinh và nhân viên biết những gì quy định khi chúng tôi bắt đầu trở lại trường học và công việc. Tất cả 

học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu tham gia huấn luyện trực tuyến để hỗ trợ việc sử dụng các biện 

pháp an toàn và sức khỏe. Đào tạo trực tuyến cũng sẽ được cung cấp cho phụ huynh/giám hộ thông qua 

Family Academy.  

Sức Khỏe và Sự  An Toàn 



 

 

 

 
TRANG | 09 

 
 

 Mô Hình Học Tập và Hoạt Động 
 

Trọng tâm của Văn Phòng Các Trường là cung cấp việc giảng dạy chất lượng cao một cách liền mạch 
cho tất cả học sinh trong các môi trường học tập trực tiếp và kỹ thuật số. Chúng tôi nhận biết rằng trong 
khi hầu hết các học sinh đã tham gia việc học tập kỹ thuật số thì chúng đã rời xa những gì chúng từng 
biết là một "trường học" vì vậy chúng tôi chuẩn bị những thủ tục sẽ giải quyết được nhu cầu xã hội và học 
tập cho học sinh. Khi nghĩ đến việc mở cửa trường lại vào mùa thu, chúng tôi đang lên kế hoạch cho các 
hoạt động sẽ hỗ trợ ba mô hình học tập: học tập kỹ thuật số, học tập trực tuyến xem lẫn với học trực tiếp, 
và học trực tiếp. Trong ba mô hình học tập này, chúng tôi sẽ có thể tiến tới học trực tiếp hoặc trở về học 
tập kỹ thuật số dựa trên các điều kiện và dữ liệu sức khỏe hiện tại vào một thời điểm nhất định.  

Những mô hình này bao gồm: 

 

 

Học Tập Kỹ Thuật Số 
Chúng tôi tiếp tục tìm hiểu về cách hỗ trợ tốt nhất cho học sinh và nhân viên của mình trong môi trường 

học tập kỹ thuật số, bao gồm làm việc với các đối tác để xác định và giải quyết cho những gia đình nào 

cần truy cập internet và cung cấp những lựa chọn với chi phí thấp để hỗ trợ cho việc học tập kỹ thuật số. 

Mặc dù mục tiêu của chúng tôi đang là mở cửa trường vào mùa thu nhưng chúng tôi thừa nhận rằng có 

khả năng rằng việc học kỹ thuật số sẽ tiếp tục hoặc được giới thiệu trong suốt cả năm. 

 

Học Tập Trực Tuyến Lẫn Trực Tiếp 
Khi các trường bắt đầu mở cửa, một mô hình trực tuyến lẫn trực tiếp là một phương pháp để dễ dàng trở 

lại việc giảng dạy trực tiếp. Dạy học trực tiếp sẽ tập trung vào các chủ đề được dạy tốt nhất trong lớp, 

trong khi giảng dạy trực tuyến sẽ tập trung vào các chủ đề có thể học trực tuyến tốt nhất. 

Học Tập Trực Tiếp 
Sở Giáo Dục nhận ra tầm quan trọng để trở lại trường học. Cho tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên trở 

lại trường làm việc là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi.  

Mô Hình Học Tập và Hoạt Động 
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Dựa trên hướng dẫn y tế công cộng hiện tại, Sở Giáo Dục tập trung chủ yếu vào việc mở cửa lại các 
trường học bằng mô hình học tập trực tuyến lẫn trực tiếp. Điều này sẽ hạn chế số lượng người có mặt 
trong trường vào bất cứ lúc nào để phù hợp với quy định giãn cách xã hội. Nó cũng hỗ trợ nhu cầu cho 
một số học sinh và người lớn ở nhà do các điều kiện hoặc các mối quan tâm về sức khỏe. Một mô hình 
học tập trực tuyến và trực tiếp có thể khác nhau giữa các trường tùy thuộc vào kích cở của trường, số 
lượng học sinh, cơ cấu lớp học hoặc số lượng học sinh cần được ưu tiên để được giảng dạy trực tiếp. Ý 
kiến đóng góp và phản hồi sẽ quyết định chương trình giảng dạy. 

Mô Hình Học Tập Trực Tuyến Xen Lẫn Trực 

Tiếp - Lịch Trình Đang Được Xem Xét  
 
Trong mô hình học tập trực tuyến và trực tiếp, chúng tôi đang tìm hiểu một số lựa chọn về mô hình học 

tập này có thể trông như thế nào, bao gồm khả năng có lịch trình so le / phân chia học sinh và nhân viên 

theo từng giai đoạn, như được mô tả dưới đây. 

 

Phân Chia Thời Khóa Biểu: 

Thời Khóa Biểu Sáng/Chiều - Học sinh đến trường mỗi ngày nhưng theo ca  

 

 

 

 

 

Thời Khóa Biểu Ngày A/Ngày B - Học sinh đến trường theo các ngày xen kẽ. 

 

 

 

 

 

 

Thời Khóa Biểu Tuần A/Tuần B - Học sinh đến trường theo các tuần xen kẽ.  
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Ngoài việc phân chia thời khóa biểu, Sở Giáo Dục cũng lên kế hoạch dần dần đưa học sinh và nhân viên 

trở lại trường. 

 

Trở Lại Trường 

Một số học sinh trở lại trường học trước tiên trong khi các học sinh khác tiếp tục học trực tuyến (ví dụ, 

học sinh nhà trẻ đến lớp 3 có thể bắt đầu trở lại trường học trước trong khi học sinh trung học cơ sở tiếp 

tục học trực tuyến cho đến khi quy định cách giãn xã hội được nới giãn và học sinh trung học tiếp tục học 

trực tuyến vô thời hạn). 

 

Trong việc chia nhóm các học sinh lại với nhau để sắp xếp thời gian biểu, Sở Giáo Dục hiện đang khám 

phá một mô hình đoàn hệ trong đó các học sinh giống nhau sẽ ở cùng nhau trong phạm vi dài nhất có thể 

để hạn chế số lượng tương tác. Sở Giáo Dục hiện đang có kế hoạch ưu tiên các nhóm sau đây cho việc 

học trực tiếp, vì chúng trải qua những khó khăn lớn nhất trong môi trường học tập kỹ thuật số: 

● Học sinh có nhu cầu phức tạp như Hỗ Trợ Tự Kỷ, Trị Liệu Nghề Nghiệp / Vật Lý Trị Liệu, Điếc / Lãng 

Tai 

● Học Viên Anh Ngữ bao gồm Học Sinh Mới Đến, Trình Độ 1 và 2 

● Mầm non - Lớp 6 

Hoạt Động 
 

Khi chúng tôi nghhĩ đến những hoạt động hàng ngày của trường ở tất cả các cấp, các biện pháp của 

chúng tôi là học sinh, an sinh và an toàn với mức độ chăm sóc cao. Sở Giáo Dục có thể xem xét lịch học 

2020-2021 để đảm bảo có nhiều thời gian đào tạo cho nhân viên và diễn tập các quy trình khai giảng năm 

học cho phù hợp với nhu cầu sức khỏe, an sinh và an toàn của học sinh và nhân viên. Khi năm học bắt 

đầu, một giai đoạn chuyển tiếp đang được xem xét là ít chú trọng đến học tập để giải quyết các nhu cầu 

cảm xúc xã hội của học sinh và người lớn. 

 

Biện pháp hoạt động của Sở là tính theo từng ngày bằng cách tập trung vào 1) đi đến trường, 2) vào 

trường, 3) ở trong trường và 4) rời trường. 

 

  

Mô Hình Học Tập và Hoạt Động 
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Đi Đến Trường 

Chúng tôi hiểu và đang lên kế hoạch cho học sinh đến trường bằng nhiều cách, và việc đi 

đến trường thay đổi tùy theo chính sách vận chuyển của Sở Giáo Dục. Một khi học sinh rời 

khỏi nhà của chúng, chúng phải đến trường an toàn và sẵn sàng để học. 

Văn Phòng Giao Thông Vận Chuyển đang đề xuất các kế hoạch và giao thức rõ ràng cho 

những học sinh nào được vận chuyển, bao gồm đề xuất lịch trình xe buýt ba ca bắt đầu 

các chuyến chạy lúc 7:20 sáng, 8:20 sáng, 9:20 sáng. 

Lịch trình xe buýt ba ca sẽ duy trì giờ giảng dạy theo quy định của Bộ Giáo Dục 

Pennsylvania và sẽ tuân thủ các nguyên tắc về sức khỏe và an toàn cũng như khoảng 

cách xã hội với khoảng 33 học sinh trong mỗi xe. Kế hoạch an toàn sẽ bao gồm chỗ ngồi 

được chỉ định (một trẻ em ngồi một băng ghế hoặc hai trẻ em nếu sống trong cùng một hộ 

gia đình) và sửa đổi các kế hoạch đưa rước. Nếu được thông qua, lịch trình xe buýt ba ca 

sẽ phù hợp với các mô hình dạy và học được đề xuất và sẽ ảnh hưởng đến thời gian bắt 

đầu và kết thúc của trường. 

Ngoài ra, chúng tôi hy vọng có thể có sự gia tăng số lượng gia đình đưa rước con. Do đó, 

chúng tôi sẽ thiết lập kế hoạch tăng số lượng xe tại các khu vực xung quanh khuôn viên 

trường học. Văn Phòng Giao Thông Vận Chuyển sẽ cung cấp việc đào tạo cho nhân viên 

của mình tập trung vào và không giới hạn các hướng dẫn an toàn, PPE, các thủ tục đưa 

rước. 

Đi Vào Trường 

Các trường sẽ cần chuẩn bị cho các lối vào và lối ra được chỉ định trước để đi vào và đi ra 

khỏi các tòa nhà của trường, tập trung vào các biện pháp an toàn cho học sinh và nhân 

viên khi các cá nhân đi vào và đi qua các tòa nhà. Học sinh và nhân viên sẽ phải thực hành 

quy định giãn cách xã hội và cách nhau 6 feet đến mức tối đa có thể. Các kế hoạch hiện tại 

bao gồm đánh dấu các sàn nhà bằng băng keo để chỉ định luồng giao thông một chiều và 

xác định khoảng cách 6 feet cho học sinh lúc đứng chờ để đi vào trường. 
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Bên Trong Trường 

Trước khi mở cửa trường, các trường sẽ hoàn thành bản đồ tài sản của từng trường để 

kiểm tra chặt chẽ cơ sở hạ tầng của trường mình. Các trường sẽ suy nghĩ về các biện 

pháp an toàn cho văn phòng, hành lang, phòng ăn trưa, giám sát phòng vệ sinh và các bộ 

phận khác của trường để giảm thiểu số lượng học sinh và nhân viên tại các khu vực này 

vào bất kỳ thời điểm nào.  

 

Kế hoạch về cách bố trí trong lớp học sẽ được xem xét để tối đa hóa khoảng cách giữa 

các học sinh trong quá trình giảng dạy trực tiếp, bao gồm việc các học sinh ngồi cùng 

hướng thay vì ngồi đối diện nhau và các bàn học cách nhau 6 feet đến mức tối đa có thể. 

 

Ban lãnh đạo nhà trường sẽ xem xét việc sử dụng các nhà ăn, phòng tập thể dục, thư viện 

và các không gian lớn hơn làm lớp học để giúp giảm bớt số lượng học sinh trong các lớp 

học. Những cân nhắc bổ sung bao gồm việc sử dụng các tường phân cách để phân chia 

những gian phòng lớn thành các lớp học. 

 

Sở Giáo Dục cũng đang xem xét giờ giải lao và sử dụng không gian ngoài trời trong quy 

trình lập kế hoạch. Điều này có thể bao gồm việc sửa đổi giờ giải lao và kết hợp các hoạt 

động giãn cách xã hội nhằm thúc đẩy việc tập thể dục nhưng không cho phép việc dùng 

chung thiết bị. 

 

Bất kể mô hình học tập hay lịch trình gì, tất cả học sinh sẽ được cho ăn sáng và ăn trưa. 

Đối với học sinh vào trường vào buổi sáng, suy nghĩ hiện tại của chúng tôi là học sinh sẽ 

được phát bữa ăn sáng tại cửa, sau đó sẽ được ăn trong lớp. Đối với học sinh ở trường 

trong giờ ăn trưa, học sinh sẽ xếp hàng giữ khoảng cách và ăn trong nhà ăn tại chỗ ngồi 

được đánh dấu hoặc ăn trong lớp học của chúng. Học sinh tham gia học tập kỹ thuật số có 

thể nhận được một hộp bữa ăn sáng và bữa ăn trưa để đem về nhà. 

 

Do các hướng dẫn về sức khỏe và an toàn và các giao thức COVID-19, chúng tôi hiểu 

rằng những thay đổi trong quy trình bữa ăn sẽ cần phải làm vệ sinh thêm bàn ghế, nhặt 

rác, biển hiệu trong trường và có nhiều nhân viên hơn để hỗ trợ mô hình. 

 

Rời Trường 

Các trường cần xem xét làm so le giờ tan học để thúc đẩy việc giãn cách xã hội và quản lý 

các chuyến xe buýt trường, xe phụ huynh đưa đón học sinh, nhà cung cấp ngoài giờ học, 

chương trình thể thao và các chương trình ngoại khóa cho phù hợp với quy định của 

Phòng Y Tế Philadelphia. 

 

Nhìn chung, các hoạt động hàng ngày sẽ được tiến hành theo những hướng dẫn về sức 

khỏe và an toàn do CDC, Bộ Giáo Dục PA, Bộ Y Tế Công Cộng Philadelphia, các bác sĩ và 

chuyên gia y tế công cộng của Bệnh Viện Nhi Đồng Philadelphia, với ý kiến đóng góp từ 

các bên liên quan. 

 

 
 

 Mô Hình Học Tập và Hoạt Động 

 



 

 

 

Ưu Tiên Tình Cảm Xã Hội Của Học Sinh  

Chúng tôi biết rằng việc mở cửa trường lại sau nhiều tháng sẽ cần có thời gian để giải quyết các nhu cầu 

cảm xúc xã hội của học sinh. Chúng tôi đang xem xét đề xuất có thêm thời gian trước khi trường mở cửa 

lại để cho phép giáo viên và nhân viên có thời gian vào trường và huấn luyện để họ có thể nhận ra các dấu 

hiệu chấn thương và phát hiện được những học sinh nào cần hỗ trợ. 
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 Xem Xét Lực Lượng Lao Động 
 
Sở Giáo Dục cam kết đảm bảo cho nhân viên của chúng tôi cảm thấy an toàn và được hỗ trợ trong thời 

gian khó khăn này và có quyền truy cập vào các quy định và liên lạc rõ ràng và nhất quán. Do đó, kế 

hoạch mở cửa trường bao gồm nhiều thành phần khác nhau liên quan đến bốn lĩnh vực chính, mỗi lĩnh 

vực được hướng dẫn bởi Bộ Y Tế Công Cộng Philadelphia và CDC: 1) chính sách và thủ tục 2) đào tạo 

và hỗ trợ, 3) nhu cầu nhân sự, và 4) sức khỏe nhân viên. 

 

Chính Sách và Thủ Tục 

Thời gian chưa từng có đòi hỏi cách thức làm việc và trách nhiệm mới, và như vậy, chúng tôi đang xem 
xét, sửa đổi và thêm vào các chính sách và thủ tục mới. Điều này bao gồm: 
Chính Sách Kiểm Diện, Nghỉ Dạy và Thích Nghi 

● Điều này liên quan đến việc cập nhật các chính sách hiện có để đảm bảo tính linh hoạt và hỗ trợ cho 

nhân viên thông qua từng mô hình học tập. 

Giao Thức Đánh Giá 

● Sở Giáo Dục phải đảm bảo cho các giáo viên nhận được phản hồi liên tục trong bất kỳ mô hình học tập 

nào tuân thủ luật pháp tiểu bang và hỗ trợ các mô hình học tập khác nhau. 

Chính Sách Làm Việc Ở Nhà  

● Chúng tôi đang khám phá các mô hình làm việc linh hoạt để cho phép nhân viên duy trì năng suất và 

dịch vụ cho học sinh bất kể giai đoạn nào khi trở lại nơi làm việc. 

  

Đào Tạo và Hỗ Trợ 

Sở Giáo Dục phải chuẩn bị cho nhân viên các phương pháp mới để dạy và học, và lên kế hoạch thực 
hiện thông qua đào tạo kỹ thuật số. Các khóa đào tạo này bao gồm Lãnh Đạo và Giảng Dạy theo Mô Hình 

Mới, Sức Khỏe và An Toàn và các khóa đào tạo khác khi cần thiết.  

  

Xem Xét Lực Lượng Lao Động 
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Nhân Sự Và Thay Thế 

 
Chìa khóa cho tất cả các công việc chúng tôi làm để phục vụ học 

sinh và gia đình là đội ngũ nhân viên to lớn của chúng tôi. Những gì 

nhân viên của chúng tôi đã có thể đạt được trong thời gian cố gắng 

này là thật là anh hùng và chưa từng có. Để đạt được điều đó, kế 

hoạch mở cửa trường lại phải đảm bảo rằng: 

 

● Có một kế hoạch rõ ràng để đưa nhân viên trở lại. 

Sở Giáo Dục đang tìm một biện pháp, với mục tiêu là làm tăng dần 

số lượng nhân viên trở lại trường, bắt đầu với các nhân viên thiết 

yếu được chỉ định và dần dần là tất cả nhân viên. 

 

● Có đủ nhân viên để hoàn thành công việc trong tay. 

Chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu nhân viên nào 

sẵn sàng quay trở lại. Mọi người đều có hoàn cảnh riêng và chúng 

tôi sẽ sử dụng kết quả của cuộc khảo sát này để lập dự án mô hình 

nhân sự và cần thêm nhân viên. 

 

● Thay đổi lịch trình làm việc để hỗ trợ cách làm việc mới. 

Sở Giáo Dục sẽ cung cấp lịch làm việc linh hoạt để hỗ trợ cho việc 

giãn cách xã hội. Ví dụ các biện pháp bao gồm số giờ hoặc ngày mà 

nhân viên có mặt tại trường được xếp so le. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức Khỏe Nhân Viên 

Sở Giáo Dục thừa nhận sự cần thiết phải linh hoạt và hỗ trợ nhân viên những nhu cầu riêng trong thời 

gian này. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể làm điều tốt nhất cho các học sinh mà chúng tôi 

phục vụ nếu chúng tôi không chăm sóc bản thân. Chúng tôi làm việc để đảm bảo cho nhân viên được hỗ 

trợ và có quyền truy cập vào các nguồn lực khác nhau để giải quyết các nhu cầu về sức khỏe tâm thần 

của họ thông qua Chương Trình Hỗ Trợ Nhân Viên của Sở. Ngoài những chính sách rõ ràng và lợi ích 

hiện có, Sở đang cung cấp cho tất cả nhân viên đăng ký 1 năm cho các hoạt động và tư vấn về chăm sóc 

sức khỏe kỹ thuật số. 

 

 

 

 

 

Xem Xét Lực Lượng Lao Động 



 

 

 

 
TRANG | 16 

 

 Mốc Thời Gian 
 
 
Mục tiêu của chúng tôi là chia sẻ kế hoạch cuối cùng phản ánh ý kiến của các bên liên quan vào tháng 7 

để Sở Giáo Dục và các gia đình của chúng tôi có thể chuẩn bị cho một năm học 2020-2021 thành công và 

an toàn.

 
 

Mốc Thờ i  Gian 


