Kính chào toàn thể gia đình OSD,
Do xác suất truyền nhiễm dịch COVID-19 đã giảm, cho phép tăng thêm số lượng học
sinh có mặt tại trường học, cho nên bắt đầu ngày thứ hai, 3 tháng 5, tất cả học sinh tiểu
học, trung học và phổ thông hiện đang học mô hình tổng hợp, với hai ngày học trực tiếp
mỗi tuần, sẽ chuyển sang học 4 ngày một tuần.
Số lượng học sinh có mặt tại trường sẽ tăng gấp đôi khi sở giáo dục kết hợp tất cả học
sinh thuộc hai nhóm (A và B) đang học trực tiếp hai ngày riêng biệt mỗi tuần.
Gần đây, tiểu bang đã thông qua hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng
ngừa Dịch bệnh (CDC) của liên bang dành cho các trường học, khả năng kết hợp hai
nhóm và chuyển sang học trực tiếp bốn ngày một tuần hoàn toàn có thể thực hiện
được. Vừa qua, các quan chức y tế đã giảm khoảng cách giữa các học sinh xuống ít
nhất 3 feet (từ 6 feet), điều này cho phép nhiều học sinh cùng có mặt trong lớp, do đó
có thể tăng số ngày học trực tiếp mỗi tuần cho các em.
Học sinh học trực tiếp sẽ tiếp tục học vào Thứ hai, Thứ ba, Thứ năm và Thứ sáu. Học
sinh vẫn học trực tiếp qua mạng vào Thứ tư. Tùy theo trường và / hoặc cấp lớp, lịch
học vào Thứ tư có thể bao gồm: thời gian tư vấn cho học sinh, Giáo dục cảm xúc,
chuyên viên sơ cấp,
rèn luyện chuyên nghiệp cho nhân viên .
Lịch trình và thời gian học không thay đổi cho tất cả các cấp lớp.
Học sinh hiện đang học trực tuyến qua mạng toàn thời gian có thể yêu cầu
chuyển sang học trực tiếp không?
●
Đối với các gia đình có học sinh trung học hiện đang học theo học trực
tuyến toàn thời gian, nhưng muốn học sinh đến trường học trực tiếp, có thể liên
lạc văn phòng trường yêu cầu chuyển sang học trực tiếp bắt đầu Thứ Hai, ngày
3 tháng 5 cho thời gian còn lại của năm học. Đối với các gia đình muốn học sinh
tiếp tục học trực tuyến toàn thời gian thì vẫn có thể tiếp tục. Không thể thay đổi
sau ngày 3 tháng 5.
●
Đối với các gia đình có học sinh tiểu học hiện đang theo học trực tuyến
toàn thời gian, nhưng muốn học sinh đến trường học trực tiếp, có thể liên lạc
văn phòng trường yêu cầu chuyển sang học trực tiếp bắt đầu Thứ Hai, ngày 10
tháng 5 cho thời gian còn lại của năm học. Bắt đầu tuần sau, trường sẽ liên lạc
với các gia đình có học sinh học trực tuyến toàn thời gian để trao đổi thông tin cụ
thể hơn về việc thay đổi từ học trực tuyến sang học trực tiếp, bao gồm việc giữ

lại giáo viên hiện tại, hay thay đổi giáo viên và / hoặc chuyển trường. Nhà trường
sẽ yêu cầu gia đình cam kết chọn mô hình học cho học sinh. Thông tin này sẽ
giúp xác định thêm yêu cầu giữ khoảng cách an toàn và số lượng giáo viên cho
từng lớp học và nhân viên làm việc trong phòng ăn trưa. Đối với gia đình muốn
học sinh tiếp tục học trực tuyến toàn thời gian thì vẫn có thể tiếp tục. Không thể
thay đổi sau ngày 10 tháng 5.
Học sinh hiện đang học trực tiếp toàn thời gian có thể yêu cầu chuyển sang học
trực tuyến qua mạng không?
Gia đình học sinh tiểu học, trung học và phổ thông muốn chuyển từ học trực tiếp qua
học trực tuyến qua mạng cần phải liên lạc với văn phòng trường không trễ hơn ngày
Thứ hai, 26 tháng 4.
Tại sao phải đợi đến ngày 3 tháng 5 mới học trực tiếp 4 ngày mỗi tuần?
Trong những tuần qua, nhân viên đã thận trọng đo khoảng cách các phòng học trong
toàn khu học chánh, và đã thiết lập phương thức kết hợp các nhóm học của tất cả các
cấp lớp nhưng vẫn tuân thủ yêu cầu mới giữ khoảng cách tối thiểu 3 feet.
Để tạo không gian thích hợp cho số lượng học sinh tăng thêm, mà vẫn giữ được
khoảng cách tối thiểu 6 feet trong giờ ăn trưa hoặc bất kỳ hoạt động nào không thể
mang khẩu trang, như P.E. và giờ học nhạc cho học sinh trung học. Một số lớp nhạc
yêu cầu khoảng cách 9 feet giữa các học sinh. Chúng tôi cần:
●
Thực hiện quy trình kiểm tra sức khỏe cho số lượng học sinh tăng gấp đôi
trong trường mỗi ngày, nhà trường có thể yêu cầu thêm nhân viên hỗ trợ.
●
Kế hoạch giữ khoảng cách giữa học sinh trong giờ giải lao và giờ ăn trưa
phải tuân theo hướng dẫn của tiểu bang.
Dịch vụ xe buýt.
OSD sẽ cung cấp xe buýt để đưa đón học sinh học trực tiếp tại trường. Đầu năm nay,
khi sở giáo dục lần đầu tiên triển khai chương trình học kết hợp, và đã khuyến khích gia
đình đưa đón học sinh, đi bộ hoặc chạy xe đạp đến trường. Dựa trên hướng dẫn hiện
hành về sức khỏe và an toàn, sở giáo dục hiện có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển
đưa rước, nếu học sinh muốn đi xe buýt.
Để biết thêm chi tiết về các trạm xe buýt và thời gian đưa rước, hãy truy cập vào liên
kết sau (link) Infofinder online.
Nhà trường sẽ tiếp tục thông tin với gia đình.
Nhà trường sẽ chia sẻ thêm chi tiết cụ thể về việc học 4 ngày trực tiếp tại trường cho

từng cấp lớp vào tuần tới. Hiện tại, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ thông tin này để gia đình
có thời gian chuẩn bị cho những bước kế tiếp khi học sinh trở lại học trực tiếp toàn thời
gian.
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