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Mục Đích
• Cung cấp thông tin về việc mở rộng các lựa
chọn học tập cho học sinh trong khi duy trì sức
khỏe và sự an toàn cho tất cả học sinh, gia
đình và nhân viên.
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Nguyên Tắc Hướng Dẫn
• An Toàn: Tuân thủ tất cả các hướng dẫn của Sở Y Tế Công

Cộng Quận bao gồm thiết bị bảo hộ cá nhân và các qui trình
vệ sinh làm sạch

• Công Bằng: Phân chia các tùy chọn mở rộng:
• Tất cả học sinh lớp PreK-3 và trường Jessie Baker
• Tất cả học sinh lớp 4-6 bao gồm tất cả các chương trình
giáo dục đặc biệt khép kín phục vụ học sinh cho đến 22
tuổi
• Lớp 7-12

• Đáp Ứng: Dùng phản hồi của học sinh, phụ huynh
và nhân viên để hướng dẫn thiết kế Mô Hình
Chuyển Tiếp Đồng Thời
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Bảng Thuyết Trình
1. Tại sao chúng tôi có thể thực hiện chuyển đổi
2. Khi nào chúng tôi sẽ chuyển đổi
3. Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời được khai triển như
thế nào
4. Những Gì
•
•
•
•
•
•
•
•

Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời
Các tính năng chính của Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời
Thời Khóa Biểu PreK-12
Sức khỏe và sự an toàn
Môi trường Trường Học và Lớp Học
Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng
Chuyên Chở
Liên lạc đang diễn ra
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Tại sao chúng tôi có thể thực hiện
chuyển đổi vào lúc này
• Chúng tôi có thể đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc phù
hợp về sức khỏe và an toàn bao gồm cả giãn cách xã
hội
• Chúng tôi có thể đảm bảo cung cấp giáo dục chất lượng
cao cho tất cả học sinh
• Chúng tôi có thể đảm bảo có sẵn thiết bị bảo vệ cá
nhân (PPE) thích hợp
• Chúng tôi có thể đảm bảo các nghi thức làm sạch và vệ
sinh toàn diện được duy trì liên tục
• Chúng tôi có thể đảm bảo công nghệ áp dụng có sẵn
cho tất cả học sinh và nhân viên
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Tiêu Chí và Mốc Thời Gian để chuyển
từ Học Tập Từ Xa sang Học Tập
Chuyển Tiếp Đồng Thời
• Tiêu Chí Sức Khỏe:

• Khi Quận Sacramento đủ điều kiện là màu cam, HKTNEG sẽ bắt đầu các
lớp học sau đó hai tuần trong giai đoạn giữa các lớp (xem bên dưới)
• Ngày đầu tiên Quận Sacramento có thể là màu cam là ngày 10 Tháng 11
• Chúng tôi có thể bắt đầu chuyển học sinh trở lại vào ngày 1 Tháng 12
(3 Tháng 12 cho Khối A các trường tiểu học)

Cấp Lớp/Chương Trình

Ngày Trở Lại

Tất cả học sinh lớp PreK-3 và trường Jessie
Baker
Tất cả học sinh lớp 4-6 bao gồm tất cả các
chương trình giáo dục đặc biệt khép kín
phục vụ học sinh cho đến 22 tuổi
Lớp 7 và 9 Định Hướng

1 Tháng 12
3 Tháng 12 (chỉ cho Khối A)
15 Tháng 12

Lớp 7-12

7 Tháng 1

6 Tháng 1
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Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời
được khai triển như thế nào
• Chỉ đạo và hướng dẫn của Hội Đồng Giáo Dục
• Cộng tác và hợp tác với với Đơn vị Đàm Phán
• Cộng tác và hợp tác với Sở Y Tế Công Cộng Quận và
Văn phòng Giáo Dục Quận Sacramento
• Sử dụng phản hồi từ học sinh, phụ huynh và nhân
viên để hướng dẫn lập kế hoạch và ra quyết định
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Mô Hình Chuyển Tiếp Đồng Thời
Có sẵn tại các trường ghi danh. Trong Mô Hình
Chuyển Tiếp Đồng Thời có hai lựa chọn cho học sinh
1. Học Từ Xa năm ngày mỗi tuần
2. Trực Tiếp với Học Tập Từ xa:
• Học Trực Tiếp hai ngày mỗi tuần, hoặc Thứ Ba/Thứ Năm
hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu, và ba ngày còn lại Học Từ Xa tại
nhà.
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Các tính năng chính của Mô Hình
Chuyển Tiếp Đồng Thời
• Phụ huynh tùy chọn duy trì Học Hoàn Toàn Từ Xa hoặc
chọn Trực Tiếp với Học Từ Xa
• Quyết định của phụ huynh không phải là vĩnh viễn –
phụ huynh có thể thay đổi quyết định ban đầu của
mình
• Học sinh ở nhà và trong lớp học sẽ được đăng nhập vào
Zoom/Google trong khi giáo viên cung cấp đồng thời
bài học cho cả hai nhóm. Điều này cho phép:
• Lớp 2-12 giữ lại giáo viên/thời khóa biểu hiện tại (PreK-1 sẽ
giữ lại giáo viên cũ nhưng sẽ có sửa đổi thời khóa biểu)
• Duy trì giáo viên/thời khóa biểu liên tục trong khi tình trạng
sức khỏe thay đổi
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Thời Khóa Biểu Trực Tiếp/Mô Hình
Chuyển Tiếp Đồng Thời – Tiểu Học
CHỌN LỰA:
• Học Tập Từ Xa năm ngày một tuần hoặc
• Mẫu Giáo/Mẫu Giáo Chuyển Tiếp

• Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 8:00-11:00
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu– Học Trực Tiếp hoặc
Học Tập Từ Xa, 8:00-10:00 hoặc 12:30-2:30

• Lớp 1

• Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 8:00-11:00
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu – Học Trực Tiếp hoặc
Học Tập Từ Xa, 8:00-10:00 hoặc 10:30-12:30

• Lớp 2-6

• Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 8:00-11:00
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu – Học Trực Tiếp hoặc
Học Tập Từ Xa, 8:00-12:00
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Thời Khóa Biểu Mô Hình Chuyển
Tiếp Đồng Thời – Cấp Hai
CHỌN LỰA:
• Học Tập Từ Xa năm ngày một tuần hoặc
• Học Trực Tiếp Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu
và Học Tập Từ Xa ba ngày còn lại
4x4
• Bốn (4) – lớp học 70 phút
• Truyền Thông Gia Đình/Quản Lý Học Từ Xa – 55 phút
3x4
• Ba (3) – lớp học 80 phút
• Truyền Thông Gia Đình/Quản Lý Học Từ Xa – 60 phút
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Thời Khóa Biểu Mô Hình Chuyển
Tiếp Đồng Thời của Giáo Dục Đặc
Biệt Khép Kín
CHỌN LỰA:
• Học Tập Từ Xa năm ngày một tuần hoặc
• Giáo Dục Đặc Biệt/Pre-K
• Thứ Hai– không có trường Mầm Non vào Thứ Hai (phù hợp với thông lệ trước đây)
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu– tùy chọn học trực tiếp; Học Tập Từ Xa vào những
ngày không Học Trực tiếp
• Số giờ học thay đổi tùy theo chương trình

• Thời Khóa Biểu Lớp Học Khép Kín Tiểu Học
• Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 8:00-11:00
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu– tùy chọn học trực tiếp; Học Tập Từ Xa vào những
ngày không Học Trực tiếp
• Số giờ học phù hợp với thời khóa biểu giáo dục chung
Lưu ý: Tất cả giờ bắt đầu/tan học có thể điều chỉnh dựa trên thời khóa biểu chuyên chở
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Thời Khóa Biểu Mô Hình Chuyển
Tiếp Đồng Thời của Giáo Dục Đặc
Biệt Khép Kín (tiếp theo)
• Thời Khóa Biểu Lớp Học Khép Kín Trung Học
•
•
•
•

Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 8:00-11:00
Bốn (4) – lớp học 70 phút cho các trường theo thời khóa biểu 4x4
Ba (3) – lớp học 80 phút cho các trường theo thời khóa biểu 3x4
Số giờ học phù hợp với thời khóa biểu giáo dục chung

• Trường Jessie Baker
• Thứ Hai – Học Tập Từ Xa, 9:00-12:00
• Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu tùy chọn học Trực Tiếp; Học Tập Từ
Xa vào những ngày không Học Trực Tiếp, 9:00-12:00
Lưu ý: Tất cả giờ bắt đầu/tan học có thể điều chỉnh dựa trên thời khóa biểu chuyên chở
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Sức Khỏe và Sự An Toàn
• Tất cả nhân viên và học sinh phải luôn đeo khẩu trang khi ở trong
khuôn viên trường
• Tất cả các phòng học sẽ được thiết kế để học sinh ngồi cách nhau
6 feet; bàn giáo viên cũng sẽ cách bàn học sinh ít nhất 6 feet.
• Tăng các lần rửa tay trong ngày
• Tăng các lần làm sạch và khử trùng
• Sàng lọc thụ động cho tất cả nhân viên và học sinh
• Huấn luyện cho tất cả nhân viên và gia đình về phòng ngừa bệnh
tật và nhận biết các triệu chứng COVID-19
• Thông báo rõ ràng cho tất cả nhân viên và gia đình khi có trường
hợp dương tính với COVID-19 ở trong khuôn viên trường học
• Nhân viên sẽ được tiếp cận với nguồn cung cấp để duy trì một
môi trường lành mạnh và an toàn
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Môi trường Trường Học và Lớp
Học
• Tất cả khuôn viên nhà trường sẽ có bảng chỉ dẫn rộng rãi bao gồm
nhắc nhở giãn cách xã hội, kiểm tra triệu chứng và các chỉ dẫn,
rửa tay thích hợp tại tất cả các bồn rửa và phòng vệ sinh, hướng
dẫn đeo khẩu trang phù hợp, dán sàn và thảm giãn cách xã hội,
yêu cầu mang khẩu trang, nhắc nhở ở nhà nếu bị bệnh, bảng chỉ
dẫn “dừng phát tán” và hơn thế nữa
• Các chỉ dẫn sẽ được đặt ở tất cả các lối đi, hành lang và các khu
vực mà học sinh ra vào
• Mỗi lớp học sẽ được trang bị nhiều bình đựng nước rửa tay sát
khuẩn
• Mỗi lớp học sẽ được trang bị dụng cụ vệ sinh an toàn và hiệu quả
• Hệ thống thông gió đã được nâng cấp với bộ lọc không khí cấp
bệnh viện dùng lọc vi khuẩn và vi rút
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Môi trường Trường Học và Lớp
Học
• Các công nghệ mới đã được bố trí để khuôn viên nhà
trường có vệ sinh một cách hiệu quả và hiệu nghiệm
• Tất cả các PPE cần thiết đều có sẵn tại trường và tại nhà kho
của Học Khu bao gồm khẩu trang dành cho người lớn và trẻ
em, tấm che mặt, găng tay và áo choàng
• Các phòng cách ly hoặc an toàn sẽ được bố trí ở mọi trường
học
• Nhân viên hỗ trợ y tế/điều dưỡng bổ sung đã được thu
nhận để phục vụ mọi trường học đến các phòng cách ly của
nhân viên và cung cấp hỗ trợ sức khỏe cần thiết cho học
sinh và nhân viên
• Tất cả các phòng học sẽ được thiết lập để đảm bảo môi
trường học tập an toàn
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Dịch Vụ Thực Phẩm và Dinh Dưỡng
(FNS)
• Các lựa chọn cho bữa ăn sẽ được cung cấp để đáp ứng nhu cầu của học
sinh đang đi học trực tiếp và cho các gia đình đã chọn trong một môi
trường chỉ Học Tập Từ Xa. Ngoài ra, các bữa ăn sẽ được cung cấp cho
các học sinh Học Tập Trực Tiếp vào những ngày mà các em không có lịch
học trực tiếp.
• Các mô hình phân phối bữa ăn có thể khác nhau tùy theo trường học
và/hoặc cấp lớp. Trong tất cả các mô hình phân phối bữa ăn, FNS sẽ tập
trung vào việc giảm các điểm tiếp xúc, tập hợp thích hợp và giãn cách xã
hội và PPE để duy trì sự an toàn của học sinh và nhân viên.
• Các bữa ăn cho năm học 2020-21 sẽ được miễn phí cho tất cả các học
sinh tham gia theo sự miễn trừ do Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cung
cấp. FNS sẽ duy trì tính toàn vẹn các Chương Trình Dinh Dưỡng Trẻ Em
thông qua các phương pháp thích hợp về hạch toán và yêu cầu bữa ăn.
• FNS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn chất lượng, bổ dưỡng và đáp ứng
các tiêu chuẩn của USDA, bao gồm việc phục vụ các loại trái cây và rau
tươi trồng ở địa phương. Các lựa chọn bữa ăn đa dạng điển hình có thể
không còn nữa khi chúng tôi chuyển trở lại học tập trực tiếp, nhưng FNS17
sẽ tăng các lựa chọn khi hệ thống tiến triển.

Chuyên Chở
• Việc dọn dẹp và vệ sinh xe buýt sẽ được tiến hành sau mỗi tuyến
đường và trong suốt các tuyến đường, nếu cần, để làm sạch các
điểm tiếp xúc thường xuyên
• Xe buýt cũng sẽ được làm sạch và vệ sinh vào cuối mỗi ngày
• Giãn cách xã hội sẽ được thực hiện và PPE sẽ được nhân viên và
học sinh sử dụng
• Nước rửa tay sát trùng sẽ được cung cấp và sử dụng trên mỗi xe
buýt của trường
• Tài xế sẽ cung cấp khẩu trang cho học sinh, khi cần thiết
• Các yêu cầu về giãn cách xã hội có thể làm giảm 85 phần trăm
công xuất xe buýt; do đó, một số dịch vụ chuyên chở sẽ bị hạn
chế/hoặc không có sẵn
• Dịch vụ chuyên chở sẽ có sẵn cho các học sinh có nhu cầu đặc
biệt, người vô gia cư, và thanh thiếu niên có cha mẹ nuôi
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Lựa Chọn của Phụ Huynh – Sắp
Lớp cho Học Sinh qua ParentVUE
• ParentVUE sẽ là hệ thống được sử dụng để phụ
huynh lựa chọn lớp học vào một trong hai:
1. Học Tập Từ Xa (năm ngày mỗi tuần)
2. Học Trực Tiếp với Học Từ Xa hai ngày mỗi tuần, hoặc
Thứ Ba/Thứ Năm hoặc Thứ Tư/Thứ Sáu, và ba ngày
còn lại Học Từ Xa tại nhà.

• Phụ Huynh/người Giám Hộ sẽ nhận được thông tin
từ hiệu trưởng của họ vào Thứ Năm, 29 Tháng 10,
về việc lựa chọn
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Thông Tin có sẵn để đưa ra quyết
định sáng suốt
• Trang mạng HKTNEG
• www.egusd.net

• Trang mạng của trường
• Giờ làm việc trực tuyến – Thứ Ba/Thứ Năm, 4:006:00 chiều
• Phụ huynh có thể vào Zoom hoặc gọi điện để kích hoạt
tài khoản ParentVUE hoặc được trả lời câu hỏi của họ.
Có sẵn dịch vụ thông dịch.
• http://www.egusd.net/students-families/family-andcommunity-engagement-face/
• https://sites.google.com/egusd.net/family-resources

• EGUNews – Cập nhật Thứ Sáu
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