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Kính Gửi Cộng Đồng Rosemead, 
 
Hội Đồng Quản Trị PGD Rosemead, ban lãnh đạo phòng và nhân viên hy vọng quý vị đều an toàn và khỏe 
mạnh. Đại dịch Coronavirus (COVID-19) đã gây ra gián đoạn khủng khiếp đối với tất cả chúng ta.  Như đã phác 
thảo trong Thông Điệp Nhiệm Vụ Của Phòng, chúng tôi cam kết cung cấp một môi trường học tập đầy thử thách 
mà chúng ta chưa từng biết tới. Trong suốt thời gian không đi học và đóng cửa nhà trường, chúng tôi đã tiếp 
tục phấn đấu để cung cấp các kinh nghiệm và hỗ trợ học tâp chất lượng cao, thông qua học từ xa, cho toàn thể 
học sinh.   
 
Chúng tôi biết rằng quý vị có rất nhiều câu hỏi về năm học 2020-2021. Chúng tôi đang lên kế hoạch để mở 
cửa lại các trường vào mùa thu này một cách an toàn cho học sinh và nhân viên. Sau đây chúng tôi 
điểm lại kế hoạch linh hoạt sẽ cho phép chúng tôi đáp ứng cho các giai đoạn và thời kỳ của Lộ Trình 
Phục Hồi theo hướng dẫn của Vụ Y Tế Công California và Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles.  Kế hoạch này 
đã được đưa ra với sự phối hợp của nhóm biệt phái gồm phụ huynh, nhân viên hỗ trợ, giáo viên và lãnh đạo 
phòng có áp dụng hướng dẫn từ các cơ quan giáo dục địa phương, tiểu bang và quốc gia. Chúng tôi cũng phụ 
thuộc nặng vào dữ liệu từ Khảo Sát Phụ Huynh và Nhân Viên Về Mở Cửa Lại Nhà Trường. 
 
Trước tiên và quan trọng nhất, việc mở cửa lại các trường vào mùa thu sẽ theo hướng dẫn của Sở Y Tế Hạt 
Los Angeles, Sở Giáo Dục Hạt Los Angeles, và các đối tác khác của địa phương và tiểu bang. Phòng Giáo Dục 
Rosemead giữ ưu tiên tối cao đối với sức khỏe và an toàn của học sinh và nhân viên. Kế hoạch cần tuân thủ 
được cân nhắc và điều chỉnh dựa vào giai đoạn phục hồi mà chúng ta đang bước vào theo xác định của Sở Y 
Tế Công Hạt Los Angeles. Kế hoạc của phòng tổng hợp mô hình giảng dạy mà phòng sẽ đưa ra dựa vào từng 
giai đoạn của lộ trình phục hồi của quận hạt.   
 
Không có cách nào để tiên lượng về số ca mắc COVID-19 sẽ thay đổi như thế nào theo kết quả của việc nới 
lỏng lệnh “Ở Nhà An Toàn Hơn” và ở cửa lại nền kinh tế.  Kế hoạch mà chúng tôi đưa ra phải linh hoạt để thay 
đổi theo hướng dẫn từ Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles. Việc ghi nhớ rất nhiều thứ đều có thể thay đổi từ khi 
công bố lịch khai giảng vào thứ Tư, ngày 19 tháng 8 Năm 2020 là quan trọng.  Bất cứ và mọi thay đổi đều được 
phản ánh trong các cập nhật tương lai theo hướng dẫn này. 
 
Chúng tôi đánh giá cao ý kiến đóng góp của quý vị và muốn thu thập thêm các ý kiến và các phản hồi này về kế 
hoạch mở cửa lại nhà trường của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tổ chức một số các buổi họp diễn đàn ý kiến cộng 
đồng một tiếng đồng hồ theo lịch dưới đây. Chúng tôi cũng gửi thêm điều tra khảo sát khác để thu thập thêm ý 
kiến đóng góp từ quý vị. Diễn đàn một giờ trực tuyến sẽ được bao gồm giới thiệu tổng quát về thông tin được 
trình bày trong thư này và cơ hội để quý vị đặt câu hỏi và bày tỏ mối quan tâm. 
 
Thứ Ba, ngày 7 tháng 7 – 5:00 p.m. (tiếng Anh)  https://tinyurl.com/yatwn5k9 
Thứ Ba, ngày 7 tháng 6  – 6:00 p.m. (tiếng TBN)  https://tinyurl.com/y7aqxxe7 
Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 – 5:00 p.m. (tiếng Hoa)  https://tinyurl.com/y7r9lpat 
Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 – 6:00 p.m. (tiếng Việt)  https://tinyurl.com/yc5lywpx 
Thứ Năm, ngày 9 tháng 7 – 3:00 p.m. (tiếng Anh)  https://tinyurl.com/yaz57bsh 
 
Trân trọng, 

Alejandro Ruvalcaba 
Giám Đốc PGD 

https://tinyurl.com/yatwn5k9
https://tinyurl.com/y7aqxxe7
https://tinyurl.com/y7r9lpat
https://tinyurl.com/yc5lywpx
https://tinyurl.com/yaz57bsh


SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN 

ƯU TIÊN: 

Chúng ta phải làm theo các hướng dẫn được đưa ra bởi Vụ Y Tế Công Bang California, Sở Y Tế Công 

Hạt Los Angeles, Vụ Giáo Dục Bang California và đảm bảo rằng mọi học sinh, nhân viên, và các thành 

viên cộng đồng đều giữ được sức khỏe và an toàn bằng cách làm theo các thực hành tốt nhất trong các 

lĩnh vực về:  

 Các thể thức cụ thể của trường đối với an toàn của việc xuất/nhập (ra/vào) trường, lớp học, nhà ăn, thư 

viện và phòng máy nhằm đảm bảo được giãn cách xã hội  

 Các thể thức cụ thể tại  trường đối với dịch vụ nhà ăn, ưu tiên cho các bữa ăn “nhận rồi đi”  

 Thực hành vệ sinh trường lớp hàng ngày 

 Các dịch vụ sức khỏe, bao gồm kiểm tra sức khỏe hàng ngày của học sinh và nhân viên, đảm bảo giám 

sát khoảng cách đối với những người có dấu hiệu bị ốm, và áp dụng các biện pháp nhằm giảm thiểu 

phơi nhiễm đối với bệnh/những người đang ốm bệnh  

 Các hệ thống và dịch vụ chính khác như hỗ trợ tình cảm xã hội, bao gồm cả phối hợp trên sơ sở cộng 

đồng 

 Bảng chỉ dẫn và bảng thông báo nhằm khuyến khích thực hành giãn cách xã hội và thực hành vệ sinh  

 

THỰC HÀNH: 

Đeo Khẩu Trang Che Mặt 

 Tất cả nhân viên nhà trường đều sẽ đeo khẩu trang che mặt mọi thời gian. 

 Tất cả các học sinh đều được yêu cầu đeo mặt nạ vải che mặt, đặc biệt là trong các trường hợp giãn 

cách xã hội không thể được đảm bảo. 

 Điều chỉnh sẽ được tiến hành đối với các học sinh bé hơn hoặc các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

 Phòng Giáo Dục sẽ cấp khẩu trang khi cần. 

 Khẩu trang che mặt phải được giặt/làm sạch thường xuyên nhằm đảm bảo có khẩu trang sạch để đeo 

hàng ngày.  

 

Giãn Cách Xã Hội 

 Khoảng cách vật lý giữa các học sinh sẽ được thiết lập. VD: Sáu feet giữa các bàn, đánh dấu trên sàn 

lớp học để đẩy mạnh giãn cách, chỉ định bàn/ghế cho các học sinh, và/hoặc sắp đặt các bàn theo cách 

giảm thiểu đối diện mặt với mặt. 

 Các trường sẽ giới hạn việc gặp mặt, các sự kiện, tập trung và các hoạt động ngoại khóa ở các hoạt 

động có thể duy trì giãn cách xã hội và có thể giữ vệ sinh đúng cách.  

 Các hoạt động thể thao và ngoại khóa sẽ được tổ chức khi có đủ thực hành an toàn và giãn cách xã hội. 

 Các trường sẽ triển khai lối đi lại cho học sinh nhằm giảm thiểu việc chạm mặt nhau. VD: Lối đi gió thổi 

một chiều, vào một đường và ra một đường, đánh dấu sàn nhà, bảng chỉ dẫn và  bảng thông báo để đẩy 

mạnh khoảng cách vật lý. 

 Các trường sẽ triển khai các cách thức dịch vụ đồ ăn có đẩy mạnh khoảng cách vật lý và giảm thiểu học 

sinh bị phơi nhiễm. 

 Các trường sẽ triển khai cách thức sử dụng nhà vệ sinh để giảm tập trung đông người và giảm học sinh 

bị phơi nhiễm. 

 

  



Kiểm Tra Sức Khỏe 

 Phụ huynh sẽ được yêu cầu kiểm tra dấu hiệu bị ốm của học sinh trước khi đưa học sinh đến trường. 

VD: hắt hơi, ho, hoặc sốt. Học sinh phải không bị sốt mà không cần uống thuốc hạ sốt. 

 Các học sinh bị ốm phải ở nhà và liên lạc với nhà trường để được hướng dẫn thêm. 

 Nhân viên nhà trường sẽ kiểm tra sức khỏe bằng mắt đối với tất cả các học sinh khi đến trường và đo 

nhiệt độ của học sinh bằng nhiệt kế không tiếp xúc trước khi học sinh vào trường. 

 Toàn bộ nhân viên sẽ được yêu cầu tự kiểm tra dấu hiệu ốm trước khi vào làm. VD: hắt hơi, ho, hoặc 

nhiệt độ cao. Nhân viên phải không bị số mà không cần uống thuốc hạ sốt. 

 Nhân viên bị ốm không được đi làm. 

 Phòng giáo dục sẽ đưa ra định nghĩa về “ốm” và “bị bệnh” kèm hướng dẫn để phát cho tất cả mọi người 

có liên quan.  

 Học sinh hoặc nhân viên biểu hiện có triệu chứng trong ngày học sẽ được kiểm tra khi cần thiết. 

 Học sinh hoặc nhân viên được phát hiện có biểu hiện ốm hoặc các triệu chứng bị ốm sẽ được yêu vầu 

ra về. Phòng Giáo Dục sẽ theo dõi thêm cùng với gia đình và/hoặc nhân viên khi cần thiết. 

 

Hỗ Trợ Tình Cảm Xã Hội 

 Phòng Giáo Dục sẽ làm việc với các cán bộ tâm lý của phòng để chia xẻ các tài nguyên và các biện 

pháp thực hành tốt nhất để xác định các học sinh có nhu cầu với nhà trường và nhân viên. 

 Các trường sẽ triển khai hệ thống kiểm tra để xác định các nhu cầu tình cảm xã hội cho học sinh. 

 Phòng Giáo Dục sẽ đưa ra một kế hoạch rõ ràng về giới thiệu chuyển viện cho học sinh và gia đình có 

nhu cầu về tình cảm xã hội. 

 Phòng Giáo Dục và các trường sẽ phối hợp và hợp tác với các cơ quan chăm sóc sức khỏe tâm  thần 

địa phương để nhận tài nguyên và hỗ trợ. 

 Phòng Giáo Dục và các trường sẽ cập nhật và chia xẻ với những người có quyền lợi liên quan, các cơ 

quan đối tác và các tài nguyên hiện có trong khu vực để giúp đỡ cân bằng tình cảm xã hội cho học sinh 

của phòng. 

 Phòng Giáo Dục sẽ phát triển và chia xẻ trên website của phòng về các nguồn lực và hỗ trợ đối với các 

dịch vụ sức khỏe tâm thần. 

 Các trường thuộc phòng sẽ điều chỉnh các mô hình Can Thiệp và Hỗ Trợ Hành Vi Tích Cực để giúp việc 

trở lại trường của học sinh được thành công. 

 Các trường thuộc phòng sẽ điều chỉnh chương trình Leader In Me để giúp việc trở lại trường của học 

sinh được thành công. 

 Các trường thuộc phòng sẽ nghiên cứu và triển khai các chương trình khen thưởng để ăn mừng thành 

công của học sinh và khen ngợi học sinh trong khi vẫn giữ được các giao thức giãn cách xã hội. 

 

Vệ Sinh, Tẩy Trùng và Thông Gió 

 Phòng Giáo Dục sẽ thiết lập lịch vệ sinh và tẩy trùng để nhân viên có thể vệ sinh và tẩy trùng thường 

xuyên các bề mặt hay được tiếp xúc trong trường,  ít nhất là hàng ngày và/hoặc khi thấy cần thiết trong 

suốt cả ngày. 

 Các trường sẽ giới hạn việc chia xẻ đồ vật và thiết bị, bao gồm cả thiết bị sân chơi. 

 Học sinh sẽ được chỉ định vật dụng để dùng riêng cho cá nhân. 

 Phòng Giáo Dục sẽ đảm bảo có đủ vật tư vệ sinh và tẩy trùng để dùng. VD: xà bông, dung dịch rửa tay 

và giấy ướt vệ sinh. 

 Nhân viên sẽ đưa cho học sinh thời gian biểu và giám sát việc rửa tay. 

 Phòng Giáo Dục sẽ đảm bảo các nhà cung cấp dịch vụ đưa đón thực hiện quy trình vệ sinh và tẩy trùng 

hàng ngày. 



 Phòng Giáo Dục sẽ triển khai lịch bảo trì bảo dưỡng điều hòa thông gió và quy trình nhằm tăng cường 

hiệu quả và vệ sinh sạch sẽ. 

 

Tham Gia Của Phụ Huynh và Cộng Đồng  

 Phòng Giáo Dục và các trường sẽ tiếp tục thông tin với tất cả các bên có quyền lợi liên quan sử dụng 

các phương pháp khác nhau gồm cả để lại lời nhắn, email, thông tin đại chúng, và trên website của 

phòng. 

 Phòng Giáo Dục sẽ trao đổi với tất cả các bên có quyền lợi liên qua về bất cứ trường hợp mắc COVID-

19 có thể phơi nhiễm cho học sinh hoặc nhân viên càng sớm càng tốt và chiểu theo thể thức của Sở Y 

Tế Công Hạt Los Angeles. 

 Phòng Giáo Dục và các trường sẽ cấp thông tin liên lạc để trả lời các câu hỏi hoặc thắc mắc. 

 Phòng Giáo Dục sẽ lập tức liên hệ với tất cả mọi bên có quyền lợi liên quan về các thay đổi đối với 

chương trình giảng dạy của phòng là kết quả của đại dịch COVID-19 và chiểu theo các thể thức của Sở 

Y Tế Công Hạt Los Angeles. 



CÁC MÔ HÌNH GIẢNG DẠY 

ƯU TIÊN: 

Cấp chương trình giảng dạy chất lượng cao dựa trên các hướng dẫn được Vụ Giáo Dục California đưa 

ra, theo các thực hành tốt nhất trong các lĩnh vực về: 

 Lựa chọn chương trình và các mô hình truyền tải bài giảng  

 Giáo viên phản hồi thường xuyên cho học sinh  

 Đánh giá thực hành và các chính sách, bao gồm cả các đánh giá chẩn đoán trên toàn bang, theo dõi 

tiến bộ và bài kiểm tra tổng hợp  

 Các dịch vụ cho dân số đặc biệt, bao gồm các học sinh có khuyết tật, học sinh từ các gia đình có thu 

nhập thấp, người học Anh ngữ, học sinh được nhận nuôi và  học sinh có nguy cơ 

 Có truy cập và áp dụng giảng dạy bằng công nghệ  

 Gia tăng các cơ hội học tập 

 Các hệ thống và dịch vụ chủ chốt khác như tư vấn hỗ trợ, hợp tác cộng đồng và công nghệ  

 

MÔ HÌNH GIẢNG DẠY – GIA ĐOẠN 5 (Mô Hình Trường Học Truyền Thống): 

Nếu Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles thấy an toàn để trường học mở lại hoàn toàn, học sinh sẽ quay trở 

lại trường theo cách truyền thống với các thực hành sức khỏe được áp dụng chặt chẽ. 

 

Việc giảng dạy và chương trình giáo khoa sẽ như sau: 

 Phòng Giáo Dục sẽ trở lại dạy trên lớp cho tất cả các học sinh. 

 Hỗ trợ giáo dục đặc biệt sẽ trở lại tùy theo IEP. 

 Môi trường lớp học sẽ trở lại với bàn học cá nhân cho từng học sinh kèm theo các cơ hội linh hoạt để 

chuyển thành giảng dạy theo nhóm nhỏ, làm bài tập nhóm v.v… 

 Bữa trưa và bữa sáng/giờ ra chơi sẽ trở lại bình thường theo lịch so le khi cần. 

 Học sinh sẽ được phép chia xẻ đồ vật và thiết bị, bao gồm cả thiết bị sân chơi. 

 Các hoạt động ngoại khóa sẽ trở lại khi phu hợp. 

 Các nhóm họp xã hội như tập trung, các sự kiện, thi đấu thể thao, và các buổi tham quan dã ngoại sẽ 

được phục hồi. 

 Rửa tay/vệ sinh sẽ được yêu cầu sau giờ ra chơi, trước khi ăn trưa, và khi vào lớp  

 Hàng ngày phụ huynh/giám hộ sẽ kiểm tra triệu chứng ở nhà trước khi đến trường. 

 Học sinh/nhân viên sẽ được khuyến khích ở nhà khi bị ốm. 

 Khẩu trang che mặt sẽ là lựa chọn đối với học sinh và nhân viên. 

 

MÔ HÌNH GIẢNG DẠY – GIAI ĐOẠN 4 (Mô Hình Kết Hợp): 

Nếu Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles thấy rằng các biện pháp giãn cách xã hội vẫn cần được áp dụng, 

chúng tôi đang chuẩn bị cho các tình huống học sinh đến trường có áp dụng Mô Hình Kết Hợp bằng 

giảng dạy trực tiếp và giảng dạy từ xa theo yêu câu giãn cách xã hội.   

 

Việc giảng dạy và chương trình giáo khoa sẽ như sau:   

 Học sinh sẽ được phân cho giáo viên như bình thường. 

 Các lớp học sẽ được chia ra thành các đội hình như sau: 



o Học sinh sẽ được phân thành nhóm ngày học “A” hoặc B” để đến trường vào thứ Hai/thứ Tư 

hoặc thứ Ba/thứ Năm. Học sinh sẽ được cấp học từ xa tại nhà khi không đến trường. 

o Học sinh cần hỗ trợ thêm, người học Anh ngữ mới đến và các học sinh lựa cho có IEP, sẽ có 

khả năng đến trường từ thứ Hai đến thứ Năm  

o Học sinh tham gia học từ xa hoặc học độc lập ở nhà vào thứ Sáu. 

 Các nhóm sẽ đến trường học trên lớp và học ở nhà theo thời khóa biểu của học sinh. 

 Các nhóm không đến lớp sẽ tham gia học trực tuyến bằng hệ thống quản lý học tập bao gồm các bài 

giảng trực tiếp và các bài giảng được ghi hình lại để giữ cho giảng dạy luôn liên tục. 

 Các phụ huynh không thấy thoải mái khi cho con đến trường phải được cấp học tập từ xa.  

 Hỗ trợ giáo dục đặc biệt sẽ trở lại tùy thuộc vào IEP. 

 Môi trường lớp học sẽ trở lại các bàn riêng cho học sinh (không có sơ đồ linh hoạt). 

 Bữa trưa và bữa sáng/giờ ra chơi sẽ trở lại theo lịch so le khi cần thiết nhằm khuyến khích giữ khoảng 

cách. 

 Các thiết bị đồ chơi và tất cả các lớp học sẽ được vệ sinh sạch sẽ vào mỗi tối. 

 Việc sử dụng chung các đồ vật và thiết bị bao gồm cả thiết bị sân chơi sẽ được phép kèm theo áp dụng 

biện pháp phòng ngừa an toàn, vệ sinh và tẩy rửa.  

 Các hoạt động ngoại khóa sẽ trở lại khi thích hợp và có an toàn. 

 Một số hoạt động nhóm họp như: tập trung, sự kiện, thi đấu thể thao, và các buổi thăm quan dã ngoại/dã 

ngoại kéo dài sẽ được phục hồi kèm theo các yêu cầu giãn cách vật lý và khi có an toàn. 

 Rửa tay/vệ sinh sẽ được yêu cầu sau giờ ra chơi, trước khi ăn, và khi trở lại lớp. 

 Hàng ngày  phụ huynh/giám hộ sẽ tiến hành kiểm tra triệu chứng  ở nhà trước khi đi học và nhân viên 

kiểm tra trước khi vào trường. 

 Học sinh/nhân viên sẽ được yêu cầu ở nhà khi bị ốm. 

 Khẩu trang che mặt sẽ được yêu cầu đối với tất cả mọi người lớn và học sinh và có điều chỉnh đối với 

các học sinh nhỏ hoặc đối với các trường hợp đặc biệt. 

 

MÔ HÌNH GIẢNG DẠY – GIAI ĐOẠN 3 (Mô Hình Kết Hợp – Mô Hình Hiện Tại Theo Sở Y Tế Quận Hạt): 

Dựa vào giai đoạn mở cửa trở lại và hướng dẫn từ Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles rằng chúng ta áp dụng 

các biện pháp giãn cách xã hội, chúng tôi đang chuẩn bị cho tình huống khi học sinh đến trường có sử 

dụng Mô Hình Kết Hợp giảng dạy trực tiếp trên lớp và học từ xa chiểu theo các yêu cầu của ở y tế quận 

hạt. 

 

Nhà trường mở cửa ngày 19 tháng 8 năm 2020 theo điều chỉnh kèm theo thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa an toàn. 

Việc giảng dạy và chương trình giáo khoa sẽ như sau: 

 Học sinh sẽ được phân cho giáo viên như bình thường. 

 Các lớp học sẽ được chia ra thành các đội hình như sau: 

o Học sinh sẽ được phân thành nhóm ngày học “A” hoặc B” để đến trường vào thứ Hai/thứ Tư hoặc 

thứ Ba/thứ Năm. Học sinh sẽ được cấp học từ xa tại nhà khi không đến trường. 

o Học sinh cần hỗ trợ thêm, người học Anh ngữ mới đến và các học sinh lựa cho có IEP, sẽ có khả 

năng đến trường từ thứ Hai đến thứ Năm  

o Học sinh tham gia học từ xa hoặc học độc lập ở nhà vào thứ Sáu. 

 Các nhóm sẽ đến trường học trên lớp và học ở nhà theo thời khóa biểu của học sinh. 

 Các nhóm không đến lớp sẽ tham gia học trực tuyến bằng hệ thống quản lý học tập bao gồm các bài 

giảng trực tiếp và các bài giảng được ghi hình lại để giữ cho giảng dạy luôn liên tục. 



 Các phụ huynh không thấy thoải mái khi cho con đến trường phải được cấp học tập từ xa.  

 Hỗ trợ giáo dục đặc biệt sẽ trở lại tùy thuộc vào IEP. 

 Môi trường lớp học sẽ trở lại các bàn riêng cho học sinh (không có sơ đồ linh hoạt). 

 Bữa trưa và bữa sáng/giờ ra chơi sẽ trở lại theo lịch so le khi cần thiết nhằm khuyến khích giữ khoảng 

cách. 

 Các thiết bị đồ chơi và tất cả các lớp học sẽ được vệ sinh sạch sẽ vào mỗi tối. 

 Việc sử dụng chung các đồ vật và thiết bị bao gồm cả thiết bị sân chơi sẽ được phép kèm theo áp dụng 

biện pháp phòng ngừa an toàn, vệ sinh và tẩy rửa.  

 Các hoạt động ngoại khóa sẽ trở lại khi thích hợp và có an toàn. 

 Một số hoạt động nhóm họp như: tập trung, sự kiện, thi đấu thể thao, và các buổi thăm quan dã ngoại/dã 

ngoại kéo dài sẽ được phục hồi kèm theo các yêu cầu giãn cách vật lý và khi có an toàn. 

 Rửa tay/vệ sinh sẽ được yêu cầu sau giờ ra chơi, trước khi ăn, và khi trở lại lớp. 

 Hàng ngày  phụ huynh/giám hộ sẽ tiến hành kiểm tra triệu chứng  ở nhà trước khi đi học và nhân viên 

kiểm tra trước khi vào trường. 

 Học sinh/nhân viên sẽ được yêu cầu ở nhà khi bị ốm. 

 Khẩu trang che mặt sẽ được yêu cầu đối với tất cả mọi người lớn và học sinh và có điều chỉnh đối với 

các học sinh nhỏ hoặc đối với các trường hợp đặc biệt. 

 

MÔ HÌNH GIẢNG DẠY – GIAI ĐOẠN 2 hoặc 1: 
 
Chỉ học từ xa, Sở Y Tế Công Hạt Los Angeles xác định lệnh ở nguyên tại chỗ trong ngày an toàn hơn  

được áp dụng trở lại. 

 

 Các trường sẽ tiếp tục đóng cửa và giảng dạy một trên một/theo nhóm nhỏ sẽ được tiến hành trên mạng 

ảo. 

 Chương trình học từ xa hoàn toàn phải được áp dụng cho mọi khối lớp. 

 Tiếp tục cho điểm và chuyên cần của học sinh phải được theo dõi. 

 Dich vụ và hỗ trợ Giáo Dục Đặc Biệt bao gồm các buổi họp Kế Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP), phải 

được cấp trực tuyến. 

 

MÔ HÌNH GIẢNG DẠY – Học Từ Xa: 

 Những gia đình nào không thoải mái với việc trở lại trường theo bất cứ mô hình nào được liệt kê ở trên 

sẽ có các lựa chọn sau cho năm học  : 

o PK-8 Học Tại Nhà Thông Qua Học Từ Xa như sau: 

 7-8  Tự Học 

 PK-8 Học Trên Mạng: Cơ hội học trên mạng bằng Học Từ Xa với các buổi họp trực tuyến 

hoặc họp trên lớp hàng tuần với các giáo viên được có chứng chỉ. 

 



CHIA XẺ TRÁCH NHIỆM 

Chúng ta luôn đồng hành, và cam kết của chúng ta đối với nhau với tư cách là các thành viên của cộng đồng 
Phòng Giáo Dục Rosemead chưa bao giờ lại quan trọng hơn. Nhằm đảm bảo an toàn và trật tự khi trở lại trường 
vào mùa thu, chúng tôi sẽ cần sự giúp đỡ của quý vị. Trước khi trở lại trường vào mùa thu, mọi người đều sẽ 
được yêu cầu ký vào “Cam Kết Chia Xẻ Trách Nhiệm.”  Thỏa thuận này sẽ đưa các giao thức được yêu cầu về 
sức khỏe và an toàn và các mong đợi về mọi thứ bao gồm cả miễn trừ tương ứng. 
 

 Kiểm Tra và Theo Dõi Sức Khỏe:  Trước khi đến trường, mọi học sinh, những người tình nguyện, giáo 

viên, và nhân viên đều được yêu cầu đánh giá sức khỏe của mình trước khi đến trường/nơi làm việc. 

Việc đánh gia sẽ bao gồm kiểm tra các triệu chứng giống cảm/cúm và đặc biệt lưu ý đến sốt.  Học sinh 

và nhân viên phải không bị sốt mà không cần đến sự hỗ trợ của thuốc, trước khi đến trường/nơi làm 

việc. Hy vọng là bất cứ ai bị ốm sẽ ở nhà để bảo vệ chính họ và bảo vệ sức khỏe cho những người khác. 

 Khẩu Trang Che Mặt:  Nhân viên và học sinh sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang che mặt như được đưa 

ra tại các hướng dẫn nói trên. Khẩu trang che mặt phải được giặt/làm vệ sinh thường xuyên để đảm bảo 

sạch sẽ cho sử dụng hàng ngày.  Cân nhắc và linh hoạt sẽ được cho phép đối với các học sinh còn rất 

nhỏ và đối với các trường hợp đặc biệt. 

 Tài Liêu Giảng Dạy Học Tập:  Học sinh sẽ được yêu cầu giữ và đem theo tài liệu học tập và vật dụng 

các nhân và không được chia xẻ với người khác. Nhân viên được yêu cầu tránh dùng chung vật dụng 

với người khác. 

 Thực Hành Vệ Sinh: Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu duy trì và đẩy mạnh thực hành tiêu chuẩn 

vệ sinh như: rửa tay thường xuyên, che mặt khi ho/hắt hơi, sử dụng dung dịch rửa tay, và tránh dùng 

chung các vật dụng nhà trường và cá nhân, thức ăn, đồ uống. 

 Giữ Khoảng Cách Vật Lý:  Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu tuân thủ theo mọi thể thức của nhà 

trường về việc nhập (vào), xuất (ra) trường, và đi lại an toàn trong trường có nhấn mạnh đến việc duy 

trình khoảng cách vật lý. 

 
Các thực hành này đều tuân theo các đề xuất được đưa ra bởi Vụ Y Tế Công California, Sở Y Tế Công Hạt Los 
Angeles, Vụ Giáo Dục California, và Sở Giáo Dục Hạt Los Angeles. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng việc tuân 
thủ theo các thể thức này sẽ đảm bảo cho học sinh và nhân viên của phòng được an toàn và khỏe mạnh. 

 


