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  Lời mở đầu  

Văn kiện này cung cấp một sự cập nhật về việc thực thi mô hình hỗn hợp theo các giai đoạn. Văn kiện được ấn 

hành lần đầu vào ngày 23 tháng 9, 2020, gộp chung những kế hoạch đã được ấn hành trước đó tại nhiều nơi cho 

các thành viên trong cộng đồng và nhân viên nhà trường. Mô hình hỗn hợp là một sự kết hợp giữa học đích thân 

và học từ xa cho những học sinh tham gia. 

 
 

  Giai đoạn 1  

 
Việc lập kế hoạch cho sự thực thi mô hình học tập đích thân hỗn hợp đã được khởi sự vào mùa hè, và bao 

gồm một buổi làm việc của Hội đồng Giáo dục vào ngày 16 tháng 6. Trong Giai đoạn 1, bắt đầu vào ngày 

8 tháng 9, 2020 cho đến 27 tháng 10, 2020, hầu hết các học sinh tham gia học từ xa 100%, với rất ít ngoại 

lệ. Những ngoại lệ rất ít này và lịch trình cho Giai đoạn 1 được liệt kê trong bảng dưới đây. 

 
Lịch trình cho Giai đoạn 1 

 

Học sinh trong Giai đoạn 1 Học tập Hỗn hợp: Ai và Bao nhiêu? 

 
Ngày bắt đâu 

 
Học sinh Học tập Hỗn hợp 

Số học 

sinh 
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8 Tháng 9 

Monroe Advanced Technical Academy 900 

 
13 Tháng 10 

Học sinh có khuyết tật được giảng dạy thông qua Tiêu chuẩn Học tập 

Điều chỉnh, Vườn trẻ đến tuổi 22, như được chấp thuận bởi các toán 

IEP 

264 

 
13 Tháng 10 

Học sinh có khuyết tật thuộc các chương trình khép kín, Vườn trẻ đến 

tuổi 22, như được chấp thuận bởi các toán IEP 

583 

 
27 Tháng 10 

EL (Cấp 1-1.9) 1,705 

 
27 Tháng 10 

Vườn trẻ 165 

Lịch trình Giai đoạn 1 

21 Tháng 7  
Hội đồng Giáo dục chấp thuận một đề nghị nhằm chỉ thị “LCPS bắt đầu năm học 

với việc học tập từ xa 100% với những ngoại lệ rất hạn chế và xúc tiến việc thực 

thi mô hình hỗn hợp theo các giai đoạn.” 

18 Tháng 8  
Cuộc họp Hội đồng Giáo dục 

 

Ban nhân viên trình bày thông tin về Giai đoạn 1 và quyết định được làm ra 

 
8 Tháng 9 

 
Khai giảng 

 

Học sinh MATA bắt đầu học đích thân hỗn hợp 

 
13 Tháng 10 

 
Những nhóm nhỏ các học sinh có khuyết tật bắt đầu học đích thân hỗn hợp 

 
27 Tháng 10 

 
Học sinh Vườn trẻ bắt đầu học đích thân hỗn hợp 

 

Học sinh EL (Cấp 1.0-1.9) bắt đầu học đích thân hỗn hợp 
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Giai đoạn 2 

 

 

Vào ngày 22 Tháng 9, Hội đồng Giáo dục đã biểu quyết để thực thi Giai đoạn 2 của mô hình hỗn hợp bắt 

đầu vào ngày 27 Tháng 10. Trong Giai đoạn 2, hầu hết các học sinh sẽ học từ xa. Những ngoại lệ được 

nới rộng sẽ diễn ra. Bên cạnh số học sinh tham gia mô hình hỗn hợp trong Giai đoạn 1, Giai đoạn 2 sẽ 

gồm có khoảng 6.900 học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 2 mà phụ huynh/người giám hộ đã chọn mô hình hỗn 

hợp cho học kỳ 1. Kết quả là có tổng cộng khoảng 10.500 học sinh tham gia mô hình hỗn hợp trong Giai 

đoạn 2. 

Lịch trình cho Giai đoạn 2 
 

Học sinh trong Giai đoạn 2 Học tập Hỗn hợp: Ai và Bao nhiêu? 

 
Ngày bắt đâu 

 
Học sinh Học tập Hỗn hợp 

 
Số học sinh 

 
27 Tháng 10 

Mẫu giáo 2,100 

Lớp 1 2,500 

Lớp 2 2,300 

Lịch trình Giai đoạn 2 

 
22 Tháng 9 

 
Cuộc họp Hội đồng Giáo dục 

 

Ban nhân viên trình bày thông tin về Giai đoạn 2 
 

Hội đồng Giáo dục biểu quyết để bắt đầu thực thi Giai đoạn 2 vào ngày 27 

Tháng 10. 

 
Đầu Tháng 10 

 
Thông tin bổ sung được gởi cho nhân viên và gia đình học sinh về sự thực thi 

Giai đoạn 2, bao gồm những thông tin của từng trường và cho biết học sinh nào 

được xếp để học đích thân vào những ngày nào 

 
27 Tháng 10 

 
Học sinh Mẫu giáo đến Lớp 2 bắt đầu học đích thân hỗn hợp 
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Trong Giai đoạn 3, hầu hết các học sinh trung học sẽ học trên mạng. Mô hình hỗn hợp sẽ được thực thi một cách 

đầy đủ cho những học sinh tiểu học mà phụ huynh/người giám hộ đã chọn mô hình hỗn hợp cho học kỳ một, nếu 

các điều kiện cho phép. Những học sinh có khuyết tật nào nhận sự giảng dạy thông qua Tiêu chuẩn Học tập Điều 

chỉnh (ASOL) đang tham gia và đủ điều kiện cho mô hình hỗn hợp trong Giai đoạn 1 và những học sinh nhận sự 

giảng dạy thông qua các chương trình chuyên biệt hóa, từ Vườn trẻ đến lớp 12, là hội đủ điều kiện để được giảng 

dạy đích thân 4 ngày một tuần nếu được xác định bởi nhóm IEP của các em. Bên cạnh những học sinh tham gia mô 

hình hỗn hợp trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2, Giai đoạn 3 sẽ bao gồm khoảng 7.570 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, 

cùng với những học sinh Lớp 12 tham gia các chương trình AET và AOS mà phụ huynh/người giám hộ đã chọn 

mô hình hỗn hợp cho học kỳ một. Kết quả là có tổng cộng khoảng 18.070 học sinh tham gia mô hình hỗn hợp trong 

Giai đoạn 3. 

 

 
 

Lịch trình cho Giai đoạn 3 

Các học sinh trong Giai đoạn 3 

 
Ngày bắt đâu 

 
Học sinh Học tập Hỗn hợp 

 
Số học sinh 

 
1 Tháng 12 

Lớp 3 2,439 

Lớp 4 2,383 

Lớp 5 2,488 

Lớp 12 của Academy of Engineering & Technology 200 

Lớp 12 của Academy of Science 60 

Lịch trình Giai đoạn 3 

 
27 Tháng 10 

 
Cuộc họp của Hội đồng Giáo dục 

Ban nhân viên trình bày thông tin liên quan tới việc bắt đầu Giai đoạn 3 

 
10 Tháng 11 

 
Cuộc họp của Hội đồng Giáo dục 

Hội đồng Giáo dục xem xét những hành động liên quan tới việc bắt đầu Giai 

đoạn 3 

 
Vào khoảng ngày 11 

Tháng 11 

Thông tin được gởi cho nhân viên và các gia đình học sinh 

Giai đoạn 3 
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Học Kỳ Hai: Giai đoạn 4 và Sau đó 

1 Tháng 12 Lớp 3 đến Lớp 5 và Lớp 12 của AET và AOS bắt đầu học đích thân 

hỗn hợp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảng dạy Hỗn hợp trong Giai đoạn 4 
 

Vào ngày 10 tháng 11, Hội đồng Giáo dục đã chấp thuận là việc thực thi mô hình hỗn hợp cho bậc trung học 

Giai đoạn 4 sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng 1, bao gồm tất cả học sinh chọn mô hình hỗn hợp cho học kỳ hai. Hội 

đồng Giáo dục cũng đã biểu quyết để chỉ thị ban nhân viên LCPS chuẩn bị cho sự thực thi mô hình hỗn hợp 

cho học sinh trung học trong học kỳ hai, với sự học tập đồng thời trong đó có sự giảng dạy trực tiếp và học tập 

tương tác cho mô hình hỗn hợp và những học sinh tham gia mô hình học từ xa 100%. 

 

Các vị hiệu trưởng sẽ có sự linh động để làm việc với các toán giáo viên tại trường của họ để soạn thảo và áp 

dụng nhiều phương pháp khác nhau về giảng dạy đồng thời, chẳng hạn như số giờ dành cho thực tập độc lập 

có hướng dẫn, làm việc theo nhóm nhỏ, và trải nghiệm học tập cả nhóm. 

 

Học từ xa 100% cho những học sinh chọn mô hình này trong cuộc khảo sát vào tháng 11 về sự lựa chọn của 

phụ huynh/người giám hộ sẽ tiếp tục là một tùy chọn. 
 

Chuẩn bị cho các lớp Hỗn hợp và Học từ xa 100% Đồng thời. 

Vào ngày 27 tháng 10, ban nhân viên đã trình bày những thông tin bổ sung về chuyển tiếp sang giảng dạy hỗn 

hợp với các lớp Hỗn hợp và Học từ xa 100% Đồng thời. Các viên chức quản lý của học khu đang làm việc với 

các vị hiệu trưởng trung học để cung cấp cả giảng dạy hỗn hợp và học từ xa 100% trong học kỳ 2, bao gồm việc 

cung cấp nhiều lớp hỗn hợp và học từ xa 100% được dạy cùng một lúc. 

 

Những ưu điểm của việc sử dụng cách giảng dạy đồng thời bao gồm việc giảm bớt những đòi hỏi thay đổi giữa 

năm học, và có sự nhất quán về sự lựa chọn môn học và sự phân bổ giáo viên từ học kỳ 1 sang học kỳ 2. Những 

thách thức liên quan tới sự giảng dạy đồng thời bao gồm sự khó khăn mà giáo viên sẽ có khi phải dạy cùng một 

lúc cho học sinh học đích thân và học sinh học từ xa, và sự gia tăng có thể có về số thời giờ mà học sinh học từ 

xa ngồi trước màn hình máy vi tính. LCPS đang đánh giá những yếu tố này khi lập kế hoạch cho việc học tập 

hỗn hợp trong học kỳ 2 để đáp ứng một cách tốt nhất cho những nhu cầu của mọi học sinh. 

 

Xin xem mục Giảng dạy Đồng thời ở Cấp Trung học trong phần Giảng dạy trong Mô hình Hỗn hợp của văn 

kiện này để biết thêm thông tin về giảng dạy đồng thời. 

 

 
 

Lịch trình cho Giai đoạn 4 

 

Học sinh 

Ngày bắt đầu có 

thể 

Học sinh Học hỗn hợp Số Học sinh 
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21 Tháng 1 Lớp 6 Xác định sau 

Lớp 7 Xác định sau 

Lớp 8 Xác định sau 

Lớp 9 Xác định sau 

Lớp 10 Xác định sau 

Lớp 11 Xác định sau 

Lớp 12 Xác định sau 

Lịch trình Giai đoạn 4 

27 Tháng 10 Giai đoạn 2 bắt đầu 

Cuộc họp của Hội đồng Giáo dục 

Hội đồng Giáo dục xem xét những thông tin liên quan tới cách ứng phó trong trường hợp 

tỉ lệ phụ huynh/người giám hộ chọn mô hình hỗn hợp cho học kỳ hai gia tăng đáng kể, và 

những tùy chọn về mô hình cho học sinh trung học trong Giai đoạn 4 học kỳ hai. 

10 Tháng 11 Cuộc họp của Hội đồng Giáo dục 

Hội đồng Giáo dục xem xét hành động liên quan tới cách ứng phó trong trường hợp tỉ lệ 

phụ huynh/người giám hộ chọn mô hình hỗn hợp cho học kỳ hai gia tăng đáng kể, và 

những tùy chọn về mô hình cho học sinh trung học trong Giai đoạn 4 học kỳ hai. 

11-20 Tháng 11 Thời gian thực hiện cuộc khảo sát phụ huynh/người giám hộ. Phụ huynh/người giám hộ 

nhận thông tin về mô hình cho học sinh trung học trong Giai đoạn 4 học kỳ hai và cách 

thức mà LCPS sẽ ứng phó trong trường hợp tỉ lệ phụ huynh/người giám hộ chọn mô hình 

hỗn hợp cho học kỳ hai gia tăng đáng kể. 

15 Tháng 12 Hội đồng Giáo dục xem xét hành động về việc bắt đầu Giai đoạn 4 vào ngày 21 Tháng 1, 

nếu điều kiện cho phép. 

21 Tháng 1 Việc thực thi Giai đoạn 4 của mô hình hỗn hợp sẽ bắt đầu, nếu điều kiện cho phép, và nếu 

được Hội đồng Giáo dục chấp thuận vào ngày 15 Tháng 12. 

 

Thực hành Giãn cách Thế chất cho Học kỳ Hai 

 
Vào ngày 27 tháng 10, ban nhân viên đã trình bày những cách sắp xếp khác cho lớp học đang được xem xét cho 

học kỳ hai.  Những kịch bản bao gồm những tùy chọn cho lớp học mẫu ở tiểu học và trung học. Những mẫu này 

tập trung vào những lớp học ở tiểu học có diện tích 850 feet vuông (sf) với một phòng vệ sinh bên trong và một lớp 

học ở trung học có diện tích 730 sf. Kế hoạch cho học kỳ một bao gồm sự sắp xếp lớp học của học sinh và phòng 

của nhân viên dựa trên khoảng cách 8 feet giữa tất cả những người trong phòng. Khoảng cách 8 feet cho phép thực 

hiện sự giãn cách 6 feet "từ mũi tới mũi" giữa người này với người kia. Sự sắp xếp này cho học kỳ một đưa tới chỗ 

có 10 học sinh trong một lớp ở tiểu học và 11 học sinh ở trung học. Cả hai sự sắp xếp đó được lập ra với một giáo 

viên trong lớp. Những hình vẽ của những sự sắp xếp đó được trình bày dưới đây để mọi người có thể thấy rõ. 

 

Những sự sắp xếp khác được mô tả sau đây cho phép có khoảng cách 6 feet cho giáo viên. Trong các hình vẽ, điều 



10 
 

này được chỉ ra bằng đường dọc (hình bên trái) và đường ngang (hình bên phải) ngăn cách bàn của học sinh với 

bàn của giáo viên. 

  
 

Sức chứa trong lớp học ở tiểu học: Sức chứa trong lớp học ở trung học: 

Các bàn cách nhau 8 Feet: (Sự sắp xếp hiện thời) Các bàn cách nhau 8 Feet: (Sự sắp xếp hiện thời) 

 

Những sự sắp xếp thay thế 
 

Những sự sắp xếp thay thế dưới đây đã được trình bày cho Hội đồng Giáo dục vào ngày 27 tháng 10 để xem 

xét. Những sự sắp xếp thay thế cung cấp một ô giãn cách sáu feet với sức chứa là 17 học sinh cho trường tiểu 

học và 18 học sinh cho trường trung học. Trong những lớp học mà khoảng cách giữa các bàn của học sinh bị 

giảm thiểu, sẽ không có sự giảm thiểu trong khoảng cách giữa giáo viên và học sinh. Sự sắp xếp thay thế này 

không cung cấp sự giãn cách sáu feet "từ mũi tới mũi" được đề nghị bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 

Dịch bệnh (CDC) và Bộ Y tế Virginia. 

 

Sức chứa trong lớp học ở tiểu học: Sức chứa trong lớp học ở trung học: 

Các bàn cách nhau 6 Feet Các bàn cách nhau 6 Feet 
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Chuẩn Bị 

 

 

Chuẩn bị cho Giảng huấn Hỗn hợp 

 

Những sự chuẩn bị cho việc học tập đích thân hỗn hợp Giai đoạn 2 bao gồm việc phát triển những nguồn lực 

giảng huấn để hỗ trợ cho việc học tập đích thân hỗn hợp của các học sinh nhỏ tuổi (mẫu giáo đến lớp 2) cho các 

giáo viên. Ngoài ra, các Toán Chuyển tiếp của Học khu cho những nhóm học sinh, như học sinh EL, giáo dục 

đặc biệt và Mẫu giáo đến Lớp 2, nhóm họp hàng tuần để thảo luận về chuyên chở, xếp tuyến xe buýt, lập thời 

khóa biểu, và giảng huấn. Các Toán này cũng làm việc với các toán lãnh đạo nhà trường và các giáo viên để 

chuẩn bị thời khóa biểu để cùng một lúc vận hành hai mô hình học từ xa và hỗn hợp. 

 

Những sự chuẩn bị cho Giai đoạn 3 và sau đó bao gồm việc phát triển thêm những nguồn lực giảng huấn để hỗ 

trợ học sinh lớp 3 đến lớp 12, sửa đổi những văn kiện Phạm vi và Trình tự (Scope & Sequence) cho quí hai và 

học kỳ hai, và những cuộc mô phỏng ở trường học liên quan tới giảng dạy đích thân hỗn hợp và livestream cho 

học sinh học từ xa. 

 

Thí điểm và Những cuộc mô phỏng 
 

Mô phỏng 
 
 

Những cuộc tập dượt mô phỏng ở nhà trường diễn ra trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 21 tháng 9 để có thêm thông tin 

nhằm dựa vào đó để quyết định những sách lược cho việc học đích thân hỗn hợp an toàn và có hiệu quả cho Giai 

đoạn 2. Những cuộc mô phỏng này sẽ cung cấp thêm kinh nghiệm cho các viên chức quản trị học đường và nhân 

viên nhà trường, và những thông tin nhằm dựa vào đó để quyết định những sách lược cho việc học đích thân hỗn 

hợp an toàn và có hiệu quả. 

 

Mỗi cuộc mô phỏng có thể bao gồm những bộ phận sau đây và cũng có thể bao gồm những bộ phận cụ thể của 

mỗi trường: 

 

 
Đến trường 

 
Đến trường bao gồm 

học sinh xuống xe buýt, 

xe hơi chở tới, học sinh 

đi bộ 

Vào trường 

 
Vào trong trường, kiểm 

tra triệu chứng, chuyển 

tiếp trong hành lang 

Giảng dạy trong lớp 

 
Họp buổi sáng và/hoặc 

Cố vấn, Nhóm nhỏ với 

giáo viên, Dặn trước về 

Ngày Học từ xa 

Đi lại bên trong trường 

 
Nhà vệ sinh, Rừa tay, Ăn 

trưa, Phòng Y tá, Nghỉ giải 

lao, Thư viện, Các lớp đặc 

biệt, vân vân... 

Tan trường 

 
Việc rời trường của xe 

buýt, học sinh đi bộ, 

học sinh có xe đến 

đón, anh chị em, vân 

vân... 
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Những Loại Dữ liệu dùng để Quyết định Sự Chuyển đổi giữa các Giai đoạn 

Những cuộc mô phỏng bổ sung sẽ diễn ra vào tháng 10 và tháng 11 trong lúc ban nhân viên chuẩn bị cho Giai 

đoạn 3 và sau đó. Những cuộc mô phỏng sẽ bao gồm livestream những buổi học đích thân hỗn hợp tới các học 

sinh học từ xa (giảng dạy hỗn hợp song hành với giảng dạy học từ xa 100%). Mục đích của những cuộc mô 

phỏng ở lớp học bao gồm việc kiểm tra sự xếp đặt trong lớp học, công nghệ, và những sách lược giảng huấn cho 

sự giảng dạy đồng thời. 

 

Thí điểm 
 

Những vụ áp dụng thí điểm kéo dài lâu hơn những cuộc mô phỏng, từ một ngày học cho đến một tuần lễ hoặc lâu 

hơn. Những vụ áp dụng thí điểm dự trù diễn ra tại một số trường trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp vào tháng 

11 và tháng 12. Mục đích của những vụ áp dụng thí điểm, tương phản với những cuộc mô phỏng về giảng dạy 

đồng thời hoặc những khía cạnh cụ thể khác của một ngày học, là để thực tập tất cả mọi khía cạnh của một ngày 

học, từ việc vào trường từ xe buýt và xe hơi cho đến sự giảng dạy trong lớp, chuyển tiếp từ lớp này sang lớp 

khác, các bữa ăn, các hoạt động và giờ tan trường. Những vụ áp dụng thí điểm cũng có thể bao gồm các học sinh 

(với sự cho phép của phụ huynh/người giám hộ) tham gia ở trường và từ nhà. 

 
 

Khảo sát 

Khảo sát Học sinh Trung học 
 

Tất cả học sinh lớp 6 đến lớp 12 đã được yêu cầu hoàn tất một cuộc khảo sát tùy chọn và nặc danh trong giờ 

Hướng dẫn từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10. Các học sinh được hỏi về trải nghiệm của các em trong việc 

học tập từ xa kể từ ngày khai giảng, bao gồm cảm giác của các em về học từ xa, số giờ bỏ ra cho việc học đồng 

bộ, học không đồng bộ, và bài tập ở nhà, và thời khóa biểu AABB. Các kết quả sẽ được dùng để xem xét những 

bước kế tiếp trong việc học tập từ xa. 

 

Khảo sát Nhân viên Giảng huấn 

Trong tuần lễ bắt đầu ngày 13 tháng 10, một cuộc khảo sát tương tự sẽ được gởi tới nhân viên giảng huấn để thu 

thập sự phản hồi về trải nghiệm của họ trong việc giảng dạy từ xa kể từ ngày khai giảng. Cuộc khảo sát này bao 

gồm những câu hỏi về cảm giác của họ về học từ xa, số giờ bỏ ra cho học đồng bộ, học không đồng bộ, và thời 

khóa biểu AABB. Các kết quả đã được chia sẻ với Hội đồng Giáo dục vào ngày 10 tháng 11. 

 
Khảo sát Ý muốn của Phụ huynh/Người giám hộ 

Một cuộc khảo sát thứ nhì về ý muốn của phụ huynh sẽ được thực hiện từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 20 tháng 11 

cho phụ huynh/người giám hộ để họ lựa chọn ý muốn của họ cho con họ tham gia học đích thân hỗn hợp hoặc 

học từ xa 100% trong học kỳ hai. Phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được những thông tin liên quan tới mô hình 

Giai đoạn 4 học kỳ hai cho học sinh trung học và những chi tiết về cách ứng phó của LCPS trong trường hợp tỉ lệ 

phụ huynh/người giám hộ chọn mô hình hỗn hợp gia tăng đáng kể. 
 

Số liệu Đo lường về Y tế Công cộng 

 

Đồ biểu sau đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) liệt kê những chỉ dấu then chốt để 

các nhà làm quyết định xem xét khi họ quyết định mở, đóng, và mở lại trường học. Những chỉ dấu then chốt này 

bao gồm những số liệu về sự lây nhiễm trong cộng đồng cũng như một số liệu về khả năng của trường học để 

tuân hành 5 sách lược then chốt về giảm thiểu tác động. CDC cũng nói rõ rằng các trường nên bảo đảm là việc sử 

dụng những biện pháp bổ sung để giảm thiểu tác động được thực hiện với mức độ lớn nhất có thể, thực tế và khả 

thi. Các trường Công lập Quận Loudoun đã lập ra những thủ tục và thực thi những sách lược giảm thiểu tác động 

COVID-19 do CDC khuyến nghị, như được phác họa trong văn kiện này (xin xem phần "Những Sách lược Giảm 

thiểu Tác động Y tế Công cộng") và Kế hoạch của LCPS về Giảm thiểu Tác động Y tế COVID-19. 

https://www.lcps.org/Page/230537
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Rủi ro thấp 

nhất của 

lây nhiễm 

trong 

trường 

Rủi ro thấp 

hơn của 

lây nhiễm 

trong 

trường 

Rủi ro cao 

hơn của 

lây nhiễm 

trong 

trường 

Rủi ro cao 

nhất của 

lây nhiễm 

trong 

trường 
 

Những chỉ dấu cốt lõi 

 

Số ca mới cho mỗi 100.000 

người trong 14 ngày vừa qua* <5 

 
5 to <20 

 
20 to <50 

 
50 to ≤ 200 

 
>200 

 

Tỉ lệ xét nghiệm RT-PCR 

dương tính trong 14 ngày vừa 
qua** 

 
<3% 

 
3% to <5% 

 
5% to <8% 

 
8% to ≤ 

10% 

 
>10% 

 

Khả năng của trường để thực 

thi 5 sách lược then chốt nhằm 

giảm thiểu tác động: 

• Sử dụng khẩu trang chính 

xác và nhất quán 

• Giãn cách xã hội tới mức 

cao nhất có thể 

• Vệ sinh tay và phép lịch 

sự về đường hô hấp (khi 

ho/nhảy mũi) 

• Dọn sạch và khử trùng 

• Theo dõi tiếp xúc gần và 

cộng tác với cơ quan y tế 

địa phương 

Nhà trường nên áp dụng thêm 

những biện pháp giảm thiểu tác 

động được phác họa dưới đây 

với mức độ lớn nhất có thể, 

thực tế và khả thi. 

 

 

 

 
 

Đã thực thi 

tất cả 5 sách 

lược một 

cách chính 

xác và nhất 

quán 

 

 

 

 
 

Đã thực thi 

tất cả 5 

sách lược 

một cách 

chính xác 

nhưng 

không nhất 

quán 

 

 

 

 
 

Đã thực thi 

3-4 sách 

lược một 

cách chính 

xác và nhất 

quán 

 

 

 

 
 

Đã thực thi 

1-2 sách 

lược một 

cách chính 

xác và nhất 

quán 

 

 

 

 
 

Không 

thực thi 

sách lược 

nào cả 

 

Bộ Y tế Virginia tán thành Số liệu Đo lường Trường học từ Mẫu giáo đến Lớp 12 (K-12 School Metrics) của 

CDC và đã lập ra một trang web School Metrics website để cho thấy những dấu hiệu cốt lõi hiện thời của tình 

trạng lây nhiễm cộng đồng. Đồ biểu sau đây cho thấy cách thức mà Hướng dẫn Giai đoạn cho các trường 

Virginia (Phase Guidance for Virginia Schools) có thể được dùng để xem xét về hoạt động nhà trường dựa trên 

mức độ rủi ro lây nhiễm ở trường của CDC. 

Rủi ro vừa 

phải của 

lây nhiễm 

trong 

trường 

 
Chỉ dấu 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-metrics/school-metrics/
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Rủi ro lây nhiễm ở trường của CDC Hướng dẫn Giảm thiểu tác động của 

Virginia cần xem xét 

Những thí dụ về hành động cần 

XEM XÉT từ Hướng dẫn Giai đoạn 

Thấp nhất Hướng dẫn Giai đoạn 3 cho nhà 

trường 

• Xem xét giảng dạy đích thân 

cho mọi học sinh trong lúc duy 

trì giãn cách 

• Không tổ chức những cuộc tụ 

tập quá đông người 

• Cung cấp thêm những hoạt 
động ngoại khóa 

 
• Xem xét ưu tiên hóa những học sinh 

cụ thể cho học đích thân và học từ xa 
cho những học sinh khác 

• Hạn chế việc trộn lẫn lớp học/nhóm 

• Hủy bỏ/hạn chế những hoạt động 

ngoại khóa 

• Xem xét học từ xa như phương pháp 

giảng dạy chính yếu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Thấp hơn  

 

 

 
Hướng dẫn Giai đoạn 2 cho nhà 

trường 
Vừa phải 

Cao hơn 

Cao nhất Hướng dẫn Giai đoạn 1 cho nhà trường 

 

Bộ Y tế Virginia theo dõi điều mà họ gọi là gánh nặng và xu hướng bệnh tật của từng vùng, cũng như mức độ lây 

lan trong cộng đồng. Sự đo lường về gánh nặng và xu hướng bao gồm những số liệu sau đây: tỉ lệ các ca bệnh; tỉ 

lệ xét nghiệm PCR dương tính; những vụ bộc phát; số ca bệnh trong những nhân viên chăm sóc sức khỏe; số 

người đến phòng cấp cứu vì có bệnh giống như COVID-19; những ca bệnh phải nằm phòng săn sóc tích cực 

(ICU) tại bệnh viện; số giường bệnh viện có người nằm; và tình trạng về thiết bị bảo vệ cá nhân của bệnh viện. 

 
Giám đốc Sở Y tế Quận Loudoun khuyến khích LCPS xem xét tới những dữ liệu y tế công cộng cụ thể của 

LCPS. Ông nhận thấy rằng một mối tương quan tích cực có thể hiện hữu hoặc có thể không hiện hữu giữa mức 

độ lây nhiễm cộng đồng ở địa phương và vùng, ở một bên, và sự lây lan bên trong các trường học của chúng ta, ở 

bên kia. Thí dụ, sự lây nhiễm cộng đồng đáng kể có thể xảy ra bên trong Quận Loudoun, ngay cả trong lúc sự lây 

nhiễm ở mức thấp đang xảy ra bên trong các trường học của LCPS. Và ngược lại, lây nhiễm cộng đồng ở mức 

thấp có thể xảy ra bên trong Quận Loudoun, ngay cả trong lúc sự lây nhiễm đáng kể xảy ra bên trong các trường 

học của chúng ta. Khi làm ra những quyết định về sự chuyển đổi giữa các giai đoạn, LCPS sẽ xem xét tới những 

dữ liệu y tế công cộng liên quan tới LCPS cộng với những dữ liệu y tế công cộng của quận và khu vực. 

 

Sự Thực thi Nhất quán các Biện pháp Giảm thiểu Tác động Y tế 

 

Các nhà lãnh đạo cấp trường học, với sự hỗ trợ của những nhân viên LCPS được huấn luyện để làm người theo 

dõi việc giảm thiểu tác động y tế, sẽ thu thập những dữ liệu liên quan tới sự thực thi nhất quán các biện pháp 

giảm thiểu tác động y tế, chẳng hạn như những biện pháp được trình bày dưới đây. Ban Dịch vụ Học 

sinh/Department of Pupil Services và Ban Dịch vụ Hỗ trợ/Department of Support Services (kể cả Điều hợp viên 

Sức khỏe và An toàn Môi trường) chịu trách nhiệm làm việc chung với các trường để thu thập và sử dụng những 

dữ liệu này. Những dữ liệu này sẽ được dùng để nhận diện những điểm mạnh và những cơ hội cho việc cải thiện 

trong sự thực thi nhất quán các biện pháp giảm thiểu tác động y tế. Những thông tin này cũng sẽ được dùng để 

đánh giá sự chuyển đổi có thể có giữa các giai đoạn. 
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Những biện pháp giảm thiểu tác động y tế công cộng 

 
 

Có nhân viên đầy đủ 
 

Khả năng của chúng tôi để thỏa mãn những nhu cầu hiện thời và giai đoạn kế tiếp về nhân lực là quan trọng trong 

lúc chúng tôi chuyển tiếp sang mỗi giai đoạn. 

 

Có vật dụng đầy đủ 
 

Khả năng của chúng tôi để thỏa mãn những nhu cầu hiện thời và tương lai về Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE), 

khẩu trang, vật dụng dọn sạch và những sản phẩm tiêu thụ khác mà chúng tôi cần có để hỗ trợ cho học sinh và 

nhân viên một cách an toàn cũng rất quan trọng trong lúc chúng tôi chuyển tiếp sang mỗi giai đoạn. 

 

Sự Tiếp tục Học tập theo Mô hình Hỗn hợp 
 

LCPS sẽ theo dõi những sự gián đoạn đối với việc học tập bị gây ra bởi việc cách ly kiểm dịch hoặc cô lập của 

học sinh hoặc nhân viên nhà trường. Sự tiếp tục học tập có liên hệ rất nhiều tới sự thực thi nhất quán các biện 

pháp giảm thiểu tác động y tế. 
 

 
Nhiều biện pháp giảm thiểu tác động y tế công cộng đang được thực thi. Biểu đồ sau đây vốn được soạn thảo để 

các thành viên ban nhân viên LCPS sử dụng và cung cấp nhiều thí dụ về các sách lược giảm thiểu tác động y tế 

công cộng mà LCPS đang áp dụng. Mặc dù những cách làm việc được mô tả dưới đây và ở những nơi khác trong 

văn kiện này phản ánh phương pháp hiện thời của chúng tôi để giảm bớt sự lan truyền của vi rút COVID, chúng 

tôi dự kiến là những biện pháp này sẽ thay đổi theo thời gian vì những kinh nghiệm của mình hoặc những sự 

hướng dẫn bổ sung mà các cơ quan y tế công cộng có thể sẽ đề nghị. 

 

Bảng câu hỏi Trực tuyến Hàng ngày về Kiểm Tra Triệu chứng COVID-19 
 

Bảo vệ sức khỏe của học sinh và nhân viên thông qua sự thực thi nhất quán các biện pháp giảm thiểu tác động y 

tế là một ưu tiên của Các trường Công lập Quận Loudoun. Tất cả học sinh và nhân viên tham gia và hỗ trợ việc 

học tập đích thân được trông đợi thực hành sự chăm sóc cộng đồng bằng cách hoàn tất Bảng câu hỏi Kiểm Tra 

Triệu chứng COVID-19 vào mỗi buổi sáng của ngày dự trù tới trường. Bảng câu hỏi trực tuyến có thể được hoàn 

tất trong vòng một vài phút trên điện thoại thông minh hoặc máy vi tính. 

Giữ khoảng cách 6 feet giữa người này 
với người khác khi nào có thể 

Dinh dưỡng Học đường: Ăn sáng và ăn trưa được 
cung cấp như một phần của học học đích thân; 
những phần ăn loại khó hư cho 5 ngày được phân 
phát tại các địa điểm trong cộng đồng 

Giai đoạn III giới hạn 250 người đối với 
những cuộc tụ tập lớn, như tập họp 
hoặc ra chơi 

Chú trọng tới Sức khỏe Xã hội và Cảm xúc 

Các biện pháp tăng cường về vệ sinh, 
dọn sạch, và khử trùng 

Bảng câu hỏi kiểm tra triệu chứng và 
đo thân nhiệt hàng ngày 

Nhân viên và học sinh đeo khẩu trang Truy tìm người có tiếp xúc gần bởi Sở Y 
tế Quận Loudon và tự cách ly kiểm 
dịch 

Chăm sóc và xét nghiệm những người 
có triệu chứng 
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Phụ huynh/người giám hộ của học sinh được xếp lịch tới trường để học đích thân hỗn hợp sẽ nhận được một 

email từ LCPS_Symptomcheck@qualtrics-survey.com với một đường dẫn tới bảng câu hỏi trên mạng. Mỗi 

đường dẫn được dành riêng cho một học sinh; do đó, phụ huynh/người giám hộ sẽ nhận được một email cho mỗi 

học sinh. Phụ huynh cũng có thể chọn tùy chọn để nhận bảng câu hỏi qua dạng tin nhắn thay vì email. 

 

Nếu con bạn KHÔNG được xếp lịch để tới trường, bạn có thể cho biết con bạn KHÔNG được xếp lịch để tới 

trường và bạn không cần phải điền phần còn lại của bảng câu hỏi. 

 

Nếu phụ huynh/người giám hộ đánh dấu CÓ để cho biết học sinh đó đã được thông báo để tự cô lập hoặc cách ly 

kiểm dịch bởi một chuyên viên chăm sóc sức khỏe, đã bị phơi nhiễm với một người có xét nghiệm dương tính 

với COVID-19, hoặc có những triệu chứng, học sinh đó không được tới trường. Phụ huynh/người giám hộ cần 

gọi Dây nóng Điểm danh (Attendance Hotline) hoặc dùng ParentVue để báo cho nhà trường biết con mình sẽ 

vắng mặt. 

 

Sau khi bảng câu hỏi trực tuyến về kiểm tra triệu chứng được hoàn tất, nhân viên y tế học đường, thư ký điểm 

danh, và nhân viên quản trị sẽ nhận được một báo cáo điện tử về những học sinh được chấp thuận đến trường, đã 

báo cáo không có triệu chứng COVID-19. 

 

Nếu phụ huynh/người giám hộ không hoàn tất bảng cău hỏi kiểm tra triệu chứng COVID-19 cho con mình trước 

khi học sinh đó tới trường, học sinh đó sẽ được nhân viên nhà trường hỏi những câu hỏi này. 

 

Nếu học sinh tới trường mà không có tên trong danh sách học sinh được chấp thuận, dựa trên bảng câu hỏi kiểm 

tra triệu chứng, hoặc cho thấy là có triệu chứng, học sinh đó sẽ được dắt tới một Phòng Chăm sóc được dành 

riêng ở trường để được đánh giá thêm bởi một nhân viên giám thị Phòng Chăm sóc và nhân viên phòng y tế. 

 

Những người khách: Bảng câu hỏi Kiểm tra Triệu chứng COVID-19 
 

Bảng câu hỏi này cũng sẽ được dán tại mỗi trường hoặc tòa nhà của LCPS để khách hoàn tất trước khi vào bên 

trong tòa nhà. Những người khách được yêu cầu hoàn tất bảng câu hỏi trước khi đi vào bên trong trường. Một mã 

số QR hoặc đường dẫn điện tử sẽ được dán tại cửa ra vào để khách tiện sử dụng. Nếu một người khách không thể 

hoàn tất bảng kiểm tra bằng phương tiện điện tử, họ sẽ được hỏi bởi nhân viên nhà trường để xác nhận CÓ hoặc 

KHÔNG đối với những câu hỏi kiểm tra triệu chứng trước khi vào trường. 

 

Xin lưu ý: Những vị khách tới các tòa nhà của LCPS hiện thời được giới hạn trong phạm vi những người 

thiết yếu cho sự vận hành của nhà trường. Xin xem "Hạn Chế/Giới Hạn Khách Thăm Không Thiết Yếu" 

trong bảng liệt kê sau đây. 

mailto:LCPS_Symptomcheck@qualtrics-survey.com
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Giãn cách Thể chất 

 

 

 

 
 

 
CDC Poster (Áp phích 

của CDC) 

CDC Poster (Áp 

phích của CDC) 

CDC Video (Video 

của CDC) 

LCPS Guidelines 

(Hướng dẫn của 

LCPS) 

Autism Research 

Institute Social Story: 

Social Distancing (Câu 

chuyện Xã hội của Viện 

Nghiên cứu bệnh Tự kỷ: 

Giãn cách Xã hội) 

● Cổ động và chấp hành biện pháp giữ khoảng cách 6 feet giữa người này 

với người khác. Nếu hai người đứng cách nhau gần hơn chiều dài của hai 

cánh tay, có phần chắc là họ không cách nhau hơn 6 feet. Hãy chủ động 

theo dõi và yêu cầu bạn đồng sự giữ khoảng cách 6 feet nếu có thể làm 

như vậy. 

● Tránh việc giảng dạy và hoạt động đứng cạnh nhau. 

● Không dùng chạm nắm tay, bắt tay, high-fives, hoặc ôm chầm như một 

cách chào hỏi xã giao. 

● Bảo đảm là các dấu hiệu được dán trên tường tại khắp nơi trong tòa 

nhà để giúp mọi người giữ khoảng cách 6 feet. 

● Xếp chỗ cho học sinh trong lớp học và những nơi khác trong tòa nhà 

để có được khoảng cách 6 feet giữa học sinh này với học sinh khác. 

● Lập ra thời khóa biểu về bữa ăn để có được sự ra/vào chỗ ăn (phòng 

học và/hoặc phòng ăn) so le với nhau. 

● Lập ra thời khóa biểu về đổi lớp học để có được những sự chuyển tiếp 

so le nhau nhằm hạn hạn chế số người có mặt cùng lúc tại một chỗ. 

● Soạn một thời khóa biểu nhiệm vụ để giao trách nhiệm cho nhân viên 

nhằm thúc đẩy và chấp hành sự giãn cách thể chất trong lúc học sinh 

tới trường và tan trường. 

● Không thực hiện những cuộc tụ tập đông người, như tập họp hoặc họp 

đích thân theo nhóm lớn, mà thay vào đó, nên tổ chức chúng qua 

mạng. 

● Khi có thể, tránh để cho có hơn một người trong thang máy vào một thời 

điểm. 

Giãn cách Thể chất: 

Phân phát Thức ăn 

● Duy trì khoảng cách 6 feet giữa nhân viên và thành viên gia đình khi gia 

đình đến nhận thức ăn. 

● Nhắc nhở những người chờ tới phiên mình để nhận thức ăn duy trì 

khoảng cách 6 feet với nhau. 

● Khi đưa một món ăn cho một thành viên gia đình, hãy đặt nó trên cái bàn 

trước mặt, rồi bước lui và để cho thành viên gia đình bước tới để lấy món 

đó. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
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Giãn cách Thể chất: 

Chuẩn bị Thức ăn 

● Giới hạn số người trong nhóm làm việc ở mức 10 người. 

● Giữ khoảng cách 6 feet giữa người này với người kia. 

○ Nhân viên làm việc kề nhau nên giơ thẳng tay qua một bên và giữ 

đủ xa để ngón tay của hai người không chạm nhau. 

○ Nhân viên không nên đứng thẳng mặt nhau khi làm việc ở cả hai 

phía của cái bàn. 

○ Gia tăng số mặt phẳng làm việc để giúp duy trì khoảng cách 6 

feet giữa người này với người khác. 

○ Khi muốn đưa những chiếc hộp hoặc những vật khác từ người 

này sang người khác, chớ trao vật đó một cách trực tiếp. Thay 

vào đó, hãy đặt vật đó trên bàn hoặc trên kệ, rồi bước lui và để 

cho người kia lấy vật đó lên. 

○ Khi chờ tới phiên để dùng bồn rửa, nên bảo đảm là có khoảng 

cách 6 feet giữa bạn với người đứng phía trước bạn. 

● Chớ nói chuyện trên thức ăn mà bạn đang chuẩn bị. 

Giới hạn/Hạn chế 

Khách Không thuộc 

diện thiết yếu 

tới trường 

● Những biện pháp kiểm soát hành chánh liên quan tới kiểm soát đám đông, 

bao gồm việc giới hạn những người khách trong vòng những người thiết 

yếu cho sự vận hành của trường học, phải được áp dụng và được thông 

báo rõ ràng. 

● Thông báo cho phụ huynh/ban giảng huấn và nhân viên về những nỗ lực 

của nhà trường để hạn chế sự tiếp cận không cần thiết đối với tòa nhà. 

○ Những sự hạn chế về đi vào bên trong tòa nhà trong thời gian 

giảm tác động của COVID-19 bao gồm khách thăm không thiết 

yếu và những người tình nguyện. 

○ Thay vì thuyết trình đích thân, những khách mời giảng thuyết có 

thể được mời để thuyết trình từ xa. 

● Áp dụng một tiến trình đưa/đón học sinh trong đó phụ huynh/người giám 

hộ không đi theo học sinh xa hơn văn phòng ở cửa chính. 

● Trợ giúp phụ huynh/người giám hộ ở văn phòng chính nếu có vật gì họ 

cần mang tới cho con em họ. 

● Khuyến khích phụ huynh/người giám hộ không rời khỏi xe khi đưa/đón 

học sinh để hạn chế sự trộn lẫn và đông đúc tại điểm đưa/đón. 

Khẩu trang vải và 

khẩu trang 

dùng xong vất đi 
 

 

Qui định của LCPS 

về khẩu trang 

● Bảo đảm là những nhân viên có phận sự làm việc trong trường 

biết được sự đòi hỏi này và Qui định của LCPS về khẩu trang. 

Đường dẫn để đọc qui định này nằm cột bên tay trái. 

● Cấp phát cho những nhân viên có phận sự làm việc trong trường những 

khẩu trang bằng vải do LCPS cung cấp. Dự trữ khẩu trang loại dùng xong 

vất đi cho nhân viên, học sinh, và khách tới trường. Liên lạc với Dịch vụ 

Doanh thương & Tài chánh để nhận khẩu trang vải/khẩu trang loại dùng 

xong vất đi. 

○ LCPS sẽ cung cấp 5 khẩu trang vải cho mỗi nhân viên. 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
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Video của CDC: 

Young Adult 

 

Video CDC: Đeo như 

thế nào 

 

Hình thông tin của 

CDC 

 

Áp phích của VDH 

 

Câu chuyện xã hội 

của Viện nghiên cứu 

bệnh Tự kỷ: 

Tôi có thể đeo khẩu 

trang 

Tôi có thể tiếp tục 

khỏe mạnh… 

○ Nhân viên có thể đeo khẩu trang của riêng mình phù hợp 

với Qui định của LCPS về khẩu trang. 

● LCPS đã mua khẩu trang cho học sinh thuộc các gia đình kinh tế khó 

khăn, và những khẩu trang này sẽ được phát tại phòng y tế của nhà 

trường khi có yêu cầu. 

● Chấp hành việc đeo khẩu trang của nhân viên, học sinh và những người 

khác đến thăm trường như đòi hỏi của LCPS. 

● Nhắc nhở phụ huynh/người giám hộ, người bán hàng, và khách thăm là 

họ phải đeo khẩu trang khi ở bên trong trường học. Nếu một người 

khách không đeo khẩu trang, hãy yêu cầu họ đeo khẩu trang để tuân 

hành mệnh lệnh hành chánh của Thống đốc về khẩu trang và những 

khuyến nghị của CDC. 

○ Cung cấp một khẩu trang loại dùng xong vất đi cho khách 

không có khẩu trang. 

Chấp hành: 

● Học sinh: Nếu một học sinh tiếp tục không đeo khẩu trang sau khi toán 

nhân viên đặt cơ sở ở trường đã họp để hỗ trợ sự tuân hành của học 

sinh, những biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng và học sinh đó có 

thể không được tham gia mô hình học tập hỗn hợp (đích thân). 

● Nhân viên: Nếu một nhân viên tiếp tục chứng tỏ sự không tuân hành 

đối với đòi hỏi này sau khi đã hội ý với cấp trên của họ, nhân viên đó 

có thể bị kỷ luật dựa theo chính sách của hội đồng giáo dục. 

● Phụ huynh/người giám hộ, người bán hàng, khác tới thăm sẽ được 

nhắc nhở rằng đeo khẩu trang là bắt buộc khi ở bên trong trường 

hoặc tòa nhà hành chánh và được yêu cầu đeo khẩu trang theo qui 

định của mệnh lệnh hành chánh của Thống đốc về khẩu trang và 

những khuyến nghị của CDC. 

 
Khẩu trang N95 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● OSHA đòi hỏi phải dùng thiết bị bảo vệ đường hô hấp để bảo vệ sức 

khỏe của nhân viên y tế trong thời gian có thể có bất kỳ rủi ro phô 

nhiễm nào tại nơi làm việc đối với đường hô hấp. Điều hợp viên 

Dịch vụ Hỗ trợ (Support Services Coordinator), Ban Dịch vụ Hỗ trợ 

(Department of Support Services), giám sát Chương trình Bảo vệ 

Đường hô hấp của LCPS. 

● Những nhân viên được xác định bởi chức vụ (vì mức độ rủi ro có 

liên hệ với chức vụ đó) là cần đeo khẩu trang phải được "thử có đeo 

khít hay không" (fit tested) trước khi đeo khẩu trang N95. 

● Khẩu trang N95 được dành cho nhân viên của Dịch vụ Sức khỏe 

Học sinh (Student Health Services) phụ trách việc chăm sóc cho 

những học sinh đã được biết hoặc bị nghi có bệnh truyền nhiễm cần 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm qua không khí. 

● Giáo viên, phụ tá giáo viên, phụ tá hành vi, và những người khác có thể 

phục vụ như một thành viên của Nhóm Can thiệp Hành vi (BIT) có thể 

phải dùng khẩu trang N95 vì những nhu cầu đặc biệt của học sinh mà họ 

được giao nhiệm vụ chăm sóc. 

https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/06/VDEM-MaskUP-Shareable_d1-b-Fit.jpg
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
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Phát triển Văn hóa 

Lịch sự khi Ho 
● Khi ho hoặc nhảy mũi, phải luôn luôn che miệng và mũi bằng giấy lau tay 

hoặc dùng phía bên trong cùi chỏ để che lại và không khạc nhổ. 

● Vất giấy lau tay đã dùng vào thùng rác và rửa tay ngay lập tức bằng xà 

phòng và nước trong vòng ít nhất 20 giây. 

○ Nếu xà phòng và nước không có sẵn, hãy rửa tay bằng thuốc rửa 

tay có chứa ít nhất 60% cồn. 

● Tránh nói chuyện trên giấy tờ, thiết bị, hoặc các món ăn có thể được phát 

cho những người khác 
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Kiểm tra Thân 

nhiệt bằng Nhiệt kế 

Không chạm vào 

người 

● Mỗi trường học và cơ sở của LCPS đã được cấp 10 cái nhiệt kế không 

chạm người để kiểm tra thân nhiệt của học sinh, nhân viên, và khách đến 

trường. 

● Hàng ngày, nhân viên LCPS sẽ kiểm tra ngẫu nhiên thân nhiệt của học 

sinh khi các em tới trường trong giờ tới trường buổi sáng hoặc khi tới trễ. 

○ Kiểm tra thân nhiệt ngẫu nhiên có thể được thực hiện theo cung 

cách sau đây (ngày 1-học sinh đi xe buýt/cứ hai xe kiểm tra một 

xe, ngày 2 - học sinh đi xe hơi, ngày 3 - học sinh đi bộ, vân 

vân...) 

● Nhân viên nào dùng nhiệt kế không chạm người phải xem kỹ những slide 

huấn luyện có lời giải thích và tham vấn với nhân viên thuộc Dịch vụ Sức 

khỏe Học sinh hoặc Dịch vụ Sức khỏe Học sinh để biết thêm thông tin. 

● Nếu thân nhiệt của học sinh là 100.4° Fahrenheit hoặc cao hơn, học sinh 

đó sẽ được dẫn tới Phòng Chăm sóc để được trông nom thêm. 

● Những người khách nào được dự kiến đi tới một nơi xa hơn văn phòng 

chính phải được kiểm tra thân nhiệt trước khi rời khỏi khu vực văn phòng 

chính để tới một địa điểm khác bên trong trường. Xin xem phần "Giới 

hạn/Hạn chế Khách Không thuộc diện thiết yếu tới trường" để biết thêm. 

 

 

 

 
Nhiệt kế Hồng ngoại 

tuyến PPT 

 

Bảng Câu hỏi 

Kiểm tra 

Triệu chứng 

Hàng ngày 

● Nhân viên và học sinh tham gia học tập đích thân cần phải nộp bảng 

câu hỏi kiểm tra triệu chứng mỗi ngày. LCPS đã ký hợp đồng với 

Qualtrics, một công ty cung ứng chuyên làm cho việc khảo sát có thể 

được thực hiện thông qua các đường dẫn, emails hàng ngày, và tin 

nhắn hàng ngày. 

● Các trường phải có sẵn những bảng câu hỏi trên giấy để phát cho 

những gia đình không tiếp cận được văn kiện trên mạng. 

● Phụ huynh/người giám hộ phải hoàn tất bảng câu hỏi kiểm tra triệu 

chứng cho con mình tại nhà trước khi đưa chúng tới trường. 

○ Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào là "có", học sinh phải 

ở nhà. 

● Nếu học sinh không có bảng câu hỏi đã hoàn tất, khi em này tới trường, 

nhân viên sẽ hỏi em cùng những câu hỏi đó, nếu phù hợp với khả năng hiểu 

biết của em, trong tiết học thứ nhất hoặc trong cuộc họp lớp buổi sáng. Học 

sinh nào trả lời "có" đối với bất kỳ câu hỏi nào sẽ được dẫn tới Phòng 

Chăm sóc. 

● Nhân viên phải hoàn tất bảng câu hỏi kiểm tra triệu chứng qua mạng và 

kiểm tra thân nhiệt tại nhà trước khi tới trường làm việc. Nhân viên sẽ được 

chỉ thị phải ở nhà nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào là "có". 

● Dán một Bảng Câu hỏi Kiểm tra Triệu chứng được bọc nhựa bên ngoài 

tòa nhà, kế bên chỗ đặt máy thu hình an ninh. Những người khách nào 

muốn vào trường sẽ được hỏi là phải chăng họ trả lời "có" đối với bất 

kỳ câu hỏi nào trong bảng câu hỏi được dán gần máy thu hình an ninh. 

Người khách sẽ không được vào bên trong tòa nhà nếu họ trả lời "có" 

đối với bất kỳ câu hỏi nào trong bảng câu hỏi. 

 

 

 
 

Bảng Câu hỏi Kiểm 

tra Triệu chứng 

Áp phích của CDC 

 

https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-symptoms-tablegraphic-v1.pdf
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Vệ sinh Tay 
● Dạy và khích lệ rửa tay bằng xà phòng và nước ít nhất 20 giây và tăng 

cường theo dõi để bảo đảm sự tuân hành của giáo viên, học sinh, và nhân 

viên. 

● Dành thêm thời giờ cho các hoạt động thường lệ để học sinh và nhân viên 

rửa tay, hoặc dùng thuốc rửa tay, đặc biệt là vào những lúc then chốt như 

sau khi dùng phòng vệ sinh, trước khi ăn trưa, hoặc sau khi ra chơi bên 

ngoài. 

○ Áp dụng giãn cách thể chất và tránh tụ tập xung quanh bồn rửa 

tay/bình chứa thuốc rửa tay. 

● Có sẵn thuốc rửa tay có chứa ít nhất 60% cồn để cho nhân viên, học sinh, 

và khách đến trường rửa tay. 

○ Thuốc rửa tay có thể được đặt gần những mặt phẳng thường 

xuyên bị chạm vào (thí dụ, vòi uống nước, cửa, thiết bị dùng 

chung) và những nơi mà xà phòng và nước không có sẵn (thí dụ, 

phòng ăn, lớp học, phòng thể dục). 

○ Giám thị học sinh nhỏ tuổi khi chúng dùng thuốc rửa tay để ngăn 

ngừa việc nuốt phải chất cồn hoặc bị dính vào mắt. 

● Thúc đẩy việc giữ gìn vệ sinh tay trong khắp trường bằng cách đặt những 

hình ảnh như áp phích rửa tay tại những nơi nhiều người nhìn thấy. 

 

 
Áp phích của VDH 

PPT của Dịch vụ Sức 

khỏe Học sinh 

Video của CDC 

Video của CDC 

Câu chuyện Xã hội 

của Viện Nghiên cứu 

bệnh Tự kỷ: Rửa tay 

Qui tắc làm việc 

tại Phòng Y tế và 

Phòng Chăm sóc 

● Mỗi trường phải xác định một "Phòng Chăm sóc", một khu vực/phòng 

cách biệt với phòng y tế, cho học sinh và nhân viên có thể có triệu chứng 

COVID-19. 

○ Phòng Y tế sẽ giúp cho những học sinh cần uống thuốc, cần 

được sơ cứu, hoặc có những cuộc hẹn định sẵn. 

○ Phòng Chăm sóc sẽ được dùng để theo dõi hoặc quan sát những 

học sinh có những triệu chứng có thể liên quan tới COVID-19. 

● Nếu được, nhà trường cần xác định một Phòng Chăm sóc phụ để dùng 

trong trường hợp Phòng Chăm sóc chính không thể bảo đảm giãn cách 

thể chất và để dùng khi Phòng Chăm sóc chính được khử trùng. 

○ CDC khuyên nên phong tỏa những khu vực được dùng bởi 

những người nhiễm COVID-19 và nên chờ tương đối lâu, có thể 

đến 24 giờ, trước khi bắt đầu dọn sạch và khử trừng để giảm bớt 

rủi ro phơi nhiễm với những chất tiết ra từ đường hô hấp. 

● Phòng Chăm sóc nên có kích thước giống như phòng học (khi nào có 

thể), cách biệt với phòng y tế, gần phòng y tế (khi nào có thể) và ở gần 

một cửa thoát hiểm. 

● Y tá nhà trường hoặc chuyên viên phòng y tế sẽ giám thị Phòng Y tế và 

hỗ trợ cho người giám sát Phòng Chăm sóc. 

○ Mỗi trường nên xác định ít nhất hai nhân viên dự bị cho Phòng 

Y tế hoặc nhiều hơn (tùy theo trường lớn hay nhỏ) để theo dõi 

 

 

 

 

 

 
Đánh giá Triệu chứng 

 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/13/2020/03/Hand-Washing-VDH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDjcJ-fSUgg&feature=emb_rel_pause
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
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Phòng Y tế nhằm hỗ trợ trong một tình huống khẩn cấp hoặc khi 

không có mặt nhân viên thường trực, và không có nhân viên 

thay thế. 

● Phòng Chăm sóc sẽ được phụ trách bởi một nhân viên thay thế của 

LCPS được huấn luyện và làm việc toàn thời gian hoặc một người làm 

việc theo hợp đồng. Nhiệm vụ của người phụ trách Phòng Chăm sóc 

bao gồm: 

○ đo thân nhiệt học sinh bằng nhiệt kế không chạm người, 

○ dùng bảng câu hỏi kiểm tra triệu chứng để yêu cầu học sinh nói 

ra những triệu chứng của mình, 

○ ghi các thông tin vào hồ sơ, 

○ tham vấn với y tá nhà trường hoặc chuyên viên phòng y tế để 

liên lạc với phụ huynh/người giám hộ để họ đến đón con em của 

mình. 

● Tất cả nhân viên Phòng Chăm sóc sẽ được huấn luyện về những qui 

trình sau đây: 

○ Kế hoạch Khẩn cấp COVID-19 

○ Qui tắc về Rửa tay và Dọn sạch 

○ Cách dùng nhiệt kế không chạm người 

○ Bảng Câu hỏi Kiểm tra Triệu chứng 

○ Mặc và cởi PPE toàn thân 

○ Kế hoạch Lập hồ sơ và Truyền thông 

○ Phép lịch sự về dùng máy truyền tin nội bộ của trường học 

● Học sinh và nhân viên vào Phòng Chăm sóc sẽ được cung cấp một khẩu 

trang vải nếu không có đeo khẩu trang như qui định. 

● Phụ huynh/người giám hộ sẽ được yêu cầu tới đón con em của mình vì 

học sinh đó sẽ không được phép đi xe buýt về nhà. 

Chăm sóc và Xét 

nghiệm cho 

Người có Triệu 

chứng 
 
 

 

Giới thiệu Xét 

nghiệm COVID-19 

 
Đánh giá Triệu chứng 

• Xem phần "Qui tắc làm việc tại Phòng Y tế và Phòng Chăm sóc" để biết 

thêm thông tin. 

• Học sinh và/hoặc nhân viên có dấu hiệu, có báo cáo, hoặc được quan sát 

là có những triệu chứng liên quan tới COVID-19 phải đến Phòng Chăm 

sóc để được quan sát thêm. 

• Nếu học sinh hoặc nhân viên không có khẩu trang vải, họ sẽ được cung 

cấp một khẩu trang vải nếu điều đó phù hợp với khả năng hiểu biết, và 

• Những thông tin về tiến trình giới thiệu xét nghiệm COVID-19 sẽ được 

cung cấp cho học sinh và nhân viên báo cáo có triệu chứng liên quan tới 

COVID-19. Tiến trình giới thiệu bao gồm một mệnh lệnh thường trực 

của Bác sĩ Goodfriend, Giám đốc Sở Y tế Quận Loudoun, và một cuộc 

xét nghiệm nhanh về COVID-19 tại INOVA sẽ được cung cấp miễn phí 

cho những người không có bảo hiểm. 

• Học sinh phải về nhà vì những triệu chứng liên quan tới COVID-19 có 

thể trở lại trường khi có sự tán đồng của chuyên viên y tế, trong đó có 

https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
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 thể có một thời gian cách ly kiểm dịch hoặc cô lập hoặc có kết quả xét 

nghiệm âm tính. 

Sự ứng phó 

khi có kết quả 

xét nghiệm 

dương tính 

COVID-19 

được báo cáo 
 

 

Chấm dứt cô lập hoặc 

cách ly kiểm dịch 

 

Cô lập và Cách ly 

kiểm dịch được xác 

định 

● LCPS đang làm việc chặt chẽ với Sở Y tế Quận Loudoun (LCHD) và 

tuân hành Chính sách 8415, “Những bệnh truyền qua đường máu, dễ lây 

lan, có thể lây lan hoặc truyền nhiễm” 

● Y tá nhà trường/chuyên viên phòng y tế hoặc nhân viên giám thị sẽ liên 

lạc với phụ huynh/người giám hộ hoặc nhân viên để xác định: 

○ các triệu chứng của người đó bắt đầu khi nào 

○ ngày cuối mà người đó tới trường để học hoặc làm việc 

○ những người có thể có tiếp xúc gần với người đó 

● Giám thị của Dịch vụ Sức khỏe Học sinh sẽ được thông báo. 

● Giám thị của Dịch vụ Sức khỏe Học sinh sẽ thông báo cho Sở Y tế Quận 

Loudon và chia sẻ những chi tiết liên hệ như được trình bày ở trên. 

● LCPS và LCHD sẽ hợp tác để nhận diện những người có tiếp xúc gần và 

cung cấp những chỉ dẫn cho những người đó. 

● Y tá nhà trường/chuyên viên phòng y tế hoặc nhân viên quản trị nhà 

trường sẽ thông báo cho nhân viên bảo trì để tiến hành công tác dọn 

sạch/khử trùng. 

● Nhân viên quản trị sẽ làm việc với Văn phòng Thông tin Công cộng của 

LCPS để thông báo cho cộng đồng nhà trường khi một ca COVID-19 

được ghi nhận tại một trường học hoặc nơi làm việc của LCPS. 

 
Trở lại để đi học hoặc làm việc: 

● Học sinh hoặc nhân được cho về nhà vì những triệu chứng liên quan tới 

COVID-19 có thể trở lại trường để học hoặc làm việc: 

o khi nào được cho phép làm như vậy bởi một chuyên viên chằm sóc 

sức khỏe mà có thể bao gồm một thời gian cách ly kiểm dịch hoặc 

cô lập; hoặc 

o nộp một kết quả xét nghiệm âm tính. 

https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
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Truy tìm Người 

tiếp xúc gần 

 

 

 

Áp phích của CDC 

● LCPS sẽ thông báo cho Sở Y tế Quận Loudoun (LCHD) về những ca 

được báo cáo hoặc bị nghi là dương tính COVID-19. 

● Nếu một nhân viên hoặc học sinh có xét nghiệm dương tính với 

COVID-19, một cuộc điều tra về những người có tiếp xúc gần sẽ được 

thực hiện bởi LCHD. 

○ LCHD sẽ thông báo cho những người có tiếp xúc gần với các 

ca dương tính và khuyên họ tự cách ly kiểm dịch tại nhà. 

○ Nếu LCHD biết được một vụ phơi nhiễm có thể có bên trong 

một trường học, họ sẽ liên lạc với Dịch vụ Sức khỏe Học sinh 

của LCPS để giúp nhận diện những người có thể có tiếp xúc 

gần bên trong trường đó ngõ hầu LCPS có thể chỉ thị cho học 

sinh và nhân viên được nhận diện đó ở nhà cho tới khi có thể 

an toàn để trở lại trường. 

● LCPS, dựa trên sự tham vấn với LCHD, có thể xác định rằng tự cách 

ly là cần thiết trong những nhóm học sinh và nhân viên bị phơi nhiễm 

với một ca dương tính. Số lượng người có tiếp xúc gần với các ca 

dương tính sẽ xác định mức độ mà việc học tập/làm việc đích thân sẽ 

bị tạm ngưng. 

● Học tập/làm việc đích thân sẽ tạm ngưng cho học sinh/nhân viên nào có 

tiếp xúc gần với những ca dương tính, như được xác định bởi LCHD. 

Việc tự cách ly kiểm dịch sẽ không liên hệ tới việc ngưng học tập hoặc 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Contact-Tracing-Infographic-FINAL.pdf
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làm việc qua mạng của những người này. 

Nhận thức về Dị 

ứng Thực phẩm 

 

 
 

 

 

● Cung cấp những tiện lợi cho học sinh bị dị ứng, phù hợp với hướng 

dẫn về Hỗ trợ Học sinh bị Dị ứng trong Sổ tay Thủ tục của LCPS. 

● Bảo đảm là học sinh và nhân viên thực hành giãn cách thể chất khi ăn 

trưa tại bất cứ địa điểm nào. 

● Nếu ăn trong lớp học, một nhân viên sẽ dùng thuốc rửa phù hợp với 

qui định của LCPS để lau bàn sau khi thực phẩm được tiêu thụ trong 

lớp học. 

● Lập sẵn những thủ tục để cho phép học sinh rửa tay trước và sau khi ăn. 

 

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân 

Bảng liệt kê sau đây ghi ra những thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) được cung cấp cho nhân viên dựa trên 

chức vụ/nhiệm vụ của họ. 

 

KHU VỰC CHỨC VỤ PPE ĐƯỢC CUNG CẤP 

   

 
Khẩu 

trang 

vải (5) 

 

 

 
Khẩu trang 

N95* 

 

 
Găng tay 

(phi-y 

khoa) 

 

 

 
Găng tay 

(y khoa) 

 

 

 
Kính che 

mắt 

 
Tấm che 

mặt có 

kính che 

mắt 

Tấm che 

mặt 

(thông 

thường/y 

khoa) 

 

 

 
Áo 

khoác 

 
Khẩu 

trang 

Trong 

suốt 

 
Khẩu 

trang 

Phẩu 

thuật 

 

 

 
TOÀN HỌC KHU 

Tất cả nhân 

viên Toàn 

thời gian và 

Bán thời gian 

 

 

 
X 

  

 
Khi được 

yêu cầu 

    

 
Khi được 

yêu cầu 

   

 

 

 
NHÂN VIÊN PHÒNG 

Y TẾ 

Y tá nhà 

trường, Y tá 

Nguồn lực, 

Phụ tá Chăm 

sóc Sức khỏe 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
X 

 

 

 

 
X 

  

 

 

 
X 

 

 
CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH THỂ THAO 

Giám đốc Thể 

thao, Huấn 

luyện viên thể 

thao 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

  

 

 
X 

 

 

 
X 

   

 

 
X 

  

 

 
X 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 

 
Bệnh tự kỷ 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 

 
Đa khuyết tật 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 
Khuyết tật trí 

thức 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIÊT 

 
Khuyết tật 

Cảm xúc 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 
Chuyên viên 

Lưu động 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 
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CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

Những dịch 

vụ có liên 

quan 

 

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 

 
ECSE 

 

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

CÁC CHƯƠNG 

TRÌNH GIÁO DỤC 

ĐĂC BIỆT 

 

 
Chuyển tiếp 

 

 
X 

 

 
X 

   

 
X 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

DỊCH VỤ HỌC SINH Chẩn đoán X 
       

X 
 

CHUYÊN CHỞ- 

GIÁO DỤC ĐẶC 

BIỆT 

Tài xế xe 

buýt, Phụ tá 

xe buýt 

x 
X 

 

x 

x 

 
Khi được 

yêu cầu 

   

 
X 

    

 
X 

GIẢNG HUẤN Giáo viên EL X 
       

X 
 

 
GIẢNG HUẤN 

Giáo viên 

môn Lái xe 

 
X 

         

*Khẩu trang N95 được cung cấp cho một số cá nhân trong những chương trình chuyên biệt hóa bên trong những 

diện nêu trên. 

 

Những lịch trình về tiêu thụ, đặt hàng, và giao hàng được giám sát và quản lý để bảo đảm rằng sự cung 

ứng PPE và những tiếp liệu khác, như tiếp liệu dọn dẹp và thuốc rửa tay, luôn có sẵn. 

 
Mọi khoản chi tiêu liên quan tới COVID-19 được theo dõi thông qua các mã số dự án bên trong hệ thống 

quản lý tài chánh. Điều này hỗ trợ cho những đòi hỏi báo cáo tài chánh để tiếp nhận và sử dụng các 

khoản tài trợ thuộc Đạo luật CARES, cũng như những cơ hội có thể có để được hoàn tiền. 

 
Qui trình Dọn sạch Tăng cường 

 
Những qui trình dọn sạch tăng cường đã được thực hiện cho các cơ sở của LCPS. Chương trình Dọn sạch 

Tăng cường của LCPS là dùng loại thuốc khử trùng Virex II 256 được EPA chấp thuận để lau chùi tất cả 

các mặt phẳng cứng, không thấm nước, và nhiều người chạm vào ở tất cả những khu vực chung và phòng 

vệ sinh trong trường ít nhất 3 lần mỗi ngày. LCPS sẽ khử trùng lần thứ tư sau khi trường học đã hoàn tất 

việc dọn dẹp thường lệ cho toàn bộ trường học. 

 
Đối với những sự kiện ở trường, nhân viên vệ sinh bảo trì sẽ khử trùng tất cả những mặt phẳng nhiều 

người chạm vào sau khi vật dụng, bàn ghế được bày biện xong và trước khi sự kiện bắt đầu; cứ mỗi 90 

phút đến hai tiếng đồng hồ tất cả các mặt phẳng nhiều người chạm vào và phòng vệ sinh sẽ được dọn sạch 

bằng thuốc khử trùng; sau khi sự kiện kết thúc, tất cả các mặt phẳng sẽ được lau chùi bằng thuốc khử 

trùng, rồi thuốc khử trùng sẽ được phun lần cuối và để yên cho khô. 

 
● Toán vệ sinh bảo trì sẽ dọn sạch tất cả các mặt phẳng nhiều người chạm vào ở khu vực chung 

bên ngoài phòng học, ba (3) lần trong ngày học và một lần nữa vào mỗi buổi tối. 

● Những mặt phẳng nhiều người chạm vào ở văn phòng và phòng học, kể cả bàn dài, bàn làm việc 

và ghế, sẽ được lau sạch mỗi tối nếu trên đó không có những vật dụng của trường hoặc cá nhân. 

● Toán vệ sinh bảo trì sẽ làm những công việc bảo trì sân trường ngoài ca làm việc thông thường 

mà họ được xếp. 
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Giảng huấn trong Mô hình Hỗn hợp 

● Khi hai phòng chăm sóc được sử dụng, mỗi phòng chăm sóc sẽ được dùng vào những ngày xen 

kẽ nhau, với một phòng để trống 24 giờ sau khi dùng. Mỗi phòng sẽ được dọn sạch thật kỹ, với 

việc sử dụng những hóa chất tiêu chuẩn và thiết bị bảo vệ cá nhân, vào lúc chấm dứt khoảng 

thời gian 24 giờ không dùng. 

● Phòng Chăm sóc sẽ được trang bị một hệ thống lọc không khí HEPA. 

● Những nhiệm vụ dọn sạch tăng cường dự kiến sẽ cần tới tất cả thời gian có được của công tác vệ 

sinh bảo trì. 

● Toán vệ sinh bảo trì trường học cũng sẽ được lên lịch để dọn sạch những mặt phẳng nhiều người 

chạm vào ở khu vực chung bên trong trường mỗi hai (2) giờ một lần trong tất cả các sự kiện sử 

dụng cơ sở được xếp lịch trước, bao gồm Dịch vụ Công viên, Giải trí và Cộng đồng (PRCS). 

 
Môi trường Bên trong 

 
Dịch vụ Cơ sở đã thực một cuộc thẩm định toàn hệ thống về tình trạng thông hơi ở lớp học. Các hệ 

thống Sưởi, Thông hơi và Điều hòa Không khí (HVAC) hiện có hoạt động trong nhiều cách khác nhau 

về việc tái lưu thông không khí trong lớp học và đưa khí trời vào bên trong hệ thống. Khối lượng không 

khí tái lưu thông và khí trời có liên hệ phần nào với số tuổi của cơ sở và sự nâng cấp mới nhất của hệ 

thống HVAC. Tất cả các lớp học được xây dựng mà không có sự du nhập khí trời đã được lắp đặt những 

hệ thống lọc hơi HEPA để làm sạch không khí ở một không gian cụ thể. Thiết bị lọc HEPA cũng đã 

được lắp đặt tại tất cả các Phòng Chăm sóc để cải thiện chất lượng không khí ở những nơi mà học sinh 

và nhân viên có thể bị phơi nhiễm với COVID-19. Toàn bộ những hệ thông HVCA mới hơn ở trường 

học cung cấp một khối lượng lớn khí trời cho mỗi lớp học mỗi phút trong thời gian tòa nhà có người sử 

dụng, với kết quả là không khí bên trong mỗi lớp học được lưu thông nhiều lần trong một ngày học. 

Ngoài ra, Dịch vụ Cơ sở đã thực hiện một cuộc nghiên cứu để xác định hệ thống HVAC nào sẽ phù hợp 

với những thiết bị lọc MERV 13 có hiệu suất cao bên trong thiết bị để tăng cường hiệu quả hoạt động 

của hệ thống. Thiết bị lọc MERV 13 đã được lắp đặt tại một số cơ sở và tiếp tục được thay khi chúng tôi 

mua được loại thiết bị lọc có mức cầu khá cao này. 
 

 
Thời khóa biểu Tiểu học 

 

Một khi học sinh đủ điều kiện để học hỗn hợp, những học sinh tiểu học mà gia đình chọn mô hình học tập đích 

thân hỗn hợp sẽ học đích thân hai ngày một tuần, hoặc Thứ ba và Thứ năm hoặc Thứ tư và Thứ sáu, để hỗ trợ 

cho biện pháp giãn cách thể chất. Trong những ngày các học sinh không tới trường, các em sẽ làm những bài vở 

được chỉ định riêng cho từng em để hỗ trợ cho những sự giảng dạy trong khi học đích thân. Ở cấp tiểu học, các 

gia đình sẽ được xếp lịch để học cùng ngày. 

 

Các học sinh tiểu học tham gia học từ xa 100% được xếp vào những lớp riêng rẽ với những học sinh tham gia 

học đích thân hỗn hợp. Vào những ngày Thứ hai, tất cả học sinh tham dự cuộc họp buổi sáng qua mạng và một 

số em sẽ nhận được hỗ trợ theo nhóm nhỏ qua mạng. 

 

Các học sinh tiểu học sẽ tham dự những cuộc họp buổi sáng và/hoặc những hoạt động đồng bộ và không đồng 

bộ để kết nối với các bạn cùng lớp và hỗ trợ cho sức khỏe tâm thần trong những ngày các em học từ xa. Dưới 

đây là một thời khóa biểu mẫu của học tập hỗn hợp. Thời thóa biểu thật sự có thể khác nhau tùy theo trường và 

cấp lớp. 
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Thời khóa biểu Mẫu của Học sinh Tiểu học: Học 

tập đích thân hỗn hợp 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Họp buổi sáng 

Đích thân hoặc Đồng bộ 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 phút đồng bộ nhóm 

nhỏ khi cần 

 
60-90 phút học tập độc 

lập trong một ngày 

Tập đọc/Nghệ thuật 

Ngôn ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

60-90 phút học tập 

không đồng bộ trong 

một ngày 

Tập đọc/Nghệ thuật 

Ngôn ngữ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60-90 phút học tập 

không đồng bộ trong 

một ngày 

 

Ra chơi 

 

Ra chơi 

 

Tập đọc 

 

Tập đọc 

 
Đặc biệt 

 
Đặc biệt 

 

Ra chơi và Ăn trưa 

 

Ra chơi và Ăn trưa 

 

Toán 

 

Toán 

Khoa học, Khoa học Xã 

hội, Những hoạt động 

Liên ngành học 

Khoa học, Khoa học Xã 

hội, Những hoạt động 

Liên ngành học 

 

Thời khóa biểu Trung Học 

 

Trong Giai đoạn 2 và Giai đoạn 3 hầu hết học sinh trung học sẽ tiếp tục tham gia học từ xa 100% với rất ít ngoại 

lệ. Những thông tin về mô hình học từ xa 100% có thể được tìm thấy trên trang web Mở cửa lại theo Giai đoạn 

của LCPS. 
 

Vào ngày 13 tháng 10, Hội đồng Giáo dục đã biểu quyết để chuyển tiếp từ thời khóa biểu AABB hiện thời ở cấp 

trung học sang thời khóa biểu ABAB bắt đầu từ ngày 4 tháng 11, là ngày bắt đầu quí thứ nhì. Bắt đầu từ ngày 

Thứ tư, 4 tháng 11, các trường trung học sẽ theo thời khóa biểu liệt kê dưới đây. Những giờ cụ thể cho giờ học 

đồng bộ và Learning Lab sẽ giữ nguyên, không thay đổi. 

 

Thứ tư, 4 tháng 11 sẽ là ngày B Day. 

 

 
Thời khóa biểu Quí hai của Học sinh Học từ xa 100% 

Thứ hai Thứ ba 

A Day 

Thứ tư 

B Day 

Thứ năm 

A Day 

Thứ sáu 

B Day 

 

Học không đồng bộ cho tất cả học 

sinh 

 

Học sinh: làm việc không đồng bộ 

Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn Hướng dẫn 

Block 1 Block 5 Block 1 Block 5 

Block 2 Block 6 Block 2 Block 6 

Block 3 
(Ăn trưa) 

Block 7 
(Ăn trưa) 

Block 3 
(Ăn trưa) 

Block 7 
(Ăn trưa) 

https://www.lcps.org/Page/230986
https://www.lcps.org/Page/230986
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(độc lập hoặc với bạn) 

 
Giáo viên: Lập kế hoạch, họp toán học 

tập hợp tác, giờ văn phòng, phát triển 

nghề nghiệp, và họp ban nhân viên 

Block 4 Block 8 Block 4 Block 8 

● Giờ học đồng bộ và Learning Lab sẽ tiếp tục như đã được ấn hành tại mỗi trường. 

● Learning Lab là giờ dành riêng cho học sinh để nhận sự giảng dạy nhóm nhỏ linh động, đồng bộ 

và/hoặc không đồng bộ trong block đã xác định sẵn. 
 

Hội đồng Giáo dục đã xem xét những tùy chọn về học đích thân hỗn hợp cho học sinh trung học tại các cuộc 

họp định kỳ vào ngày 27 tháng 10 và ngày 10 tháng 11. Xin xem phần "Những tùy chọn đang được xem xét cho 

Giai đoạn 4" của văn kiện này để biết thêm thông tin. 

 

Giảng dạy Đồng thời ở Cấp Trung học 

 
Hội đồng Giáo dục đã biểu quyết tại cuộc họp của họ vào ngày 10 tháng 11 để chỉ thị cho ban nhân viên lập kế 

hoạch cho việc áp dụng giảng dạy đồng thời cho học sinh học theo mô hình hỗn hợp và học sinh học từ xa 

100% tại các trường trung học bắt đầu từ ngày 21 tháng 1. Việc giảng dạy đồng thời diễn ra khi các học sinh 

hỗn hợp và học từ xa 100% được dạy cùng một lúc bởi cùng một giáo viên, qua việc sử dụng công nghệ số 

trong khoa sư phạm. Sự giảng dạy đồng thời sử dụng cả những sách lược giảng huấn đồng bộ và không đồng 

bộ. 

 

Một lớp học hỗn hợp vận hành đồng thời với học sinh học từ xa sẽ bao gồm những học sinh học đích thân hỗn 

hợp, những học sinh học từ xa hỗn hợp, và những học sinh học từ xa 100%. Những học sinh hỗn hợp sẽ học 

đích thân hai ngày mỗi tuần. Những học sinh học từ xa sẽ học hoàn toàn qua mạng. Tất cả các học sinh sẽ học 

không đồng bộ trong những ngày thứ hai. Bảng sau đây cho thấy ba nhóm học sinh trong mỗi lớp và cách tham 

dự của các em trong việc học tập mỗi ngày. 

 

 
Nhóm Học sinh 

 

Thứ hai 
(Không đồng bộ) 

Thứ ba 

(A Day) 

Thứ tư 

(B Day) 

Thứ năm 

(A Day) 

Thứ sáu 

(B Day) 

 

Nhóm 1 
(Hỗn hợp) 

 
Học từ xa 

Không đồng bộ 

 
Ở trường 

 
Ở trường 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 

Nhóm 2 
(Hỗn hợp) 

 
Học từ xa 

Không đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Ở trường 

 
Ở trường 

Nhóm 3 
(Học từ xa 

100%) 

 
Học từ xa 

Không đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
Học từ xa 

Đồng bộ 

 
 

Hình ảnh sau đây cho thấy một thiết kế có thể có của một lớp đồng thời. "Phần mở đầu cho cả nhóm" là thời 

gian để giáo viên và học sinh hoàn tất và duyệt lại một cuộc vào-lớp, xem lại những bài vở đã dạy trước đó, chia 

sẻ một câu hỏi thúc đẩy, kiểm tra xem cả nhóm có hiểu hết không, và/hoặc trình bày sơ lược về bài vở sắp tới. 

 

Tiếp theo sau phần mở đầu cho cả nhóm trong thiết kế bài học mẫu này, các học sinh học theo nhóm nhỏ, được 

dạy riêng và thực tập độc lập. Phần này tương tự như giờ Learning Lab hiện thời của học sinh học từ xa 100%. 

Học sinh có thể làm việc thông qua một playlist của những hoạt động khác nhau, hoàn tất một cuộc đánh giá, 
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 Cả Nhóm  Nhóm Nhỏ/Thực tập Độc lập Cả Nhóm 

Học sinh Đích thân và Ở nhà sẽ được gộp vào những nhóm 
riêng với giáo viên hoặc thực tập độc lập 

Vào-lớp & 
Mở đầu Bài 

học: Học sinh 
hỗn hợp và 
từ xa cùng 
tham dự 

Bài học: Học 
sinh hỗn hợp 
và từ xa cùng 
tham dự như 

một nhóm 

Thảo luận cả 
nhóm:Học sinh 

Vào-lớp & 
Mở đầu Bài 
học 

Bài học Học sinh tham gia các nhóm riêng 

và/hoặc làm việc độc lập 

Thảo luận cả 

nhóm & Kết thúc 

Thực tập Độc 
lập 

Những nhóm riêng 
trên mạng với giáo 

viên 

hỗn hợp và từ xa 
cùng tham dự 
như một nhóm 

Phiếu Ra 
Những nhóm riêng 

với giáo viên 
Thực tập 
Độc lập 

thực tập một mình, hoặc nhận phản hồi từ giáo viên hoặc bạn cùng lứa. Giáo viên sẽ giữ tiếp xúc với các nhóm 

nhỏ hoặc với từng học sinh trong suốt khoảng thời gian này. Tất cả các học sinh tham gia một loạt những hoạt 

động học hỏi trong thời gian này, cả trên mạng lẫn không trên mạng. Cả lớp sẽ nhóm lại để tiến hành một cuộc 

duyệt xét và hoạt động kết thúc buổi học. Giáo viên dùng thời gian này để cho học sinh hoàn tất nhiều hoạt 

động, như phiếu ra (exit ticket) hoặc một cuộc đánh giá nhanh, để chuẩn bị việc lập kế hoạch giảng dạy cho bài 

học kế tiếp. Giáo viên cũng duyệt lại việc học tập trong ngày, và chia sẻ những thông báo để giúp học sinh 

chuẩn bị cho lớp học kế tiếp. Đây là một thiết kế bài học mẫu. 
 

 
Đánh giá và Cho Điểm 

 

Không giống như khi nhà trường đóng cửa khẩn cấp vào mùa xuân năm 2020, việc học tập cả đích thân lẫn từ 

xa sẽ được đánh giá và cho điểm. Các giáo viên sẽ áp dụng và tuân hành chính sách mới về đánh giá và cho 

điểm cho mùa thu 2020, Chính sách 5030, Đánh giá và Cho điểm. Sự linh động về tỉ lệ bách phân áp dụng cho 

những cuộc đánh giá tổng kết trong học kỳ một của niên khóa 2020-2021 đã được cung cấp bởi Hội đồng Giáo 

dục vào ngày 22 Tháng 9, 2020. Các giáo viên sẽ đánh giá sự sẵn sàng của học sinh vào Tháng 9 dựa trên những 

bài thi chẩn đoán, định hình, vân vân... LCPS sẽ hỗ trợ nhân viên trong việc nhận ra học sinh đang ở đâu về mặt 

học hành và lập ra những kế hoạch học tập để hỗ trợ cho tất cả các học sinh. Các toán học tập cấp lớp hoặc hợp 

tác sẽ họp qua mạng để lập kế hoạch cho những sự can thiệp hoặc học thêm được soạn riêng cho từng học sinh 

dựa trên những dữ liệu chẩn đoán. 

 
Hỗ trợ về giảng huấn 

 

Hỗ trợ Học sinh có khuyết tật 
 

Ban nhân viên sẽ tiếp tục có quyết tâm cung cấp một nền giáo dục công lập thích hợp và miễn phí, bao gồm 

những trải nghiệm học tập có ý nghĩa cho tất cả học sinh có khuyết tật và vận hành với những suy xét sau 

đây trong các mô hình học tập hỗn hợp và học từ xa: 

 

● Duy trì sự hợp tác với phụ huynh/người giám hộ và học sinh trưởng thành để duyệt lại kế hoạch IEP 

được tán đồng gần đây nhất, tiến bộ của học sinh từ khi nhà trường đóng cửa, và hỗ trợ những nhu cầu 

http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
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cá nhân của học sinh như một toán IEP. 

o Cung cấp sự linh động để nhóm họp như một toán IEP trong môi trường trên mạng để thích 

nghi với thời khóa biểu của gia đình học sinh. Phụ huynh là một bộ phận không thể tách rời của 

việc soạn thảo IEP và phụ đính IEP và phải cho biết sự đồng ý trước khi thực thi IEP. 

● Nhận biết và cung ứng biện pháp thích nghi cho những học sinh dễ bị tổn thương về sức khỏe và có thể 

cần có thêm sự hỗ trợ thông qua môi trường học tập trên mạng hoặc hỗn hợp để giảm thiểu những rủi ro 

COVID-19 có thể vẫn tồn tại. 

o Nhân viên y tế học đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác với toán nhân viên đặt cơ sở 
ở nhà trường và phụ huynh/người giám hộ/học sinh để tạo thuận lợi cho tiến trình lập kế hoạch 
chăm sóc sức khỏe. 

● Duy trì sự hợp tác với người chăm sóc ban ngày của tư nhân để duyệt xét và hỗ trợ việc thực thi IEP của 

học sinh để hỗ trợ những nhu cầu ở mức cao của các em. 

● Duy trì sự hợp tác với phụ huynh/người giám hộ để duyệt xét và hỗ trợ việc thực thi Kế hoạch 504 của 

học sinh và những biện pháp thích nghi dựa trên nhu cầu của học sinh. 

● Tận dụng những kỹ năng mới học được thông qua việc học từ xa (đồng bộ và không đồng bộ) và hợp 

tác với phụ huynh/người giám hộ và học sinh để xác định thời khóa biểu và những dịch vụ giáo dục đặc 

biệt cần thiết bên trong khuôn khổ của hoàn cảnh cá nhân của học sinh để bao gồm những hạn chế phát 

sinh từ những đòi hỏi về giảm thiểu tác động y tế công cộng. 

● Duy trì sự tập trung chú ý vào con người toàn diện của học sinh, tận dụng những dịch vụ của Toán Sức 

khỏe Tâm thần (UMHT) để hỗ trợ những nhu cầu học tập về cảm xúc và xã hội của học sinh, với việc 

sử dụng khung sườn Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng. 

● Tái giao tiếp với các đối tác doanh nghiệp để hỗ trợ những nhu cầu của học sinh về giảng dạy về sự độc 

lập trong cộng đồng để áp dụng những kỹ năng ở nơi làm việc bên trong môi trường kinh doanh "bình 

thường mới". 

● Tiếp tục theo dõi và phân tích tiến bộ của học sinh và nhóm họp như một toán IEP khi nào thích hợp để 

tìm cách thỏa mãn những nhu cầu đặc thù của học sinh thông qua những dịch vụ giảng dạy đặc biệt. 

● Dạy và dạy lại những công việc thường nhật để hỗ trợ những yêu cầu về sức khỏe và an toàn với việc sử 

dụng Sự can thiệp và Hỗ trợ Hành vi Tích cực (PBIS) và sự tham gia của gia đình trong việc khích lệ ở 

nhà và ở trường. 

● Hoàn tất tiến trình xem xét điều kiện tham gia chương trình giáo dục đặc biệt thông qua những hoạt 

động trên mạng và đích thân trong lúc tuân theo những lịch trình bắt buộc và những sách lược giảm 

thiểu tác động y tế. 

 

Hỗ trợ Học sinh EL 
 

Trong mô hình giảng dạy hỗn hợp, giáo viên của học sinh học tiếng Anh (EL) sẽ dùng thời gian đích thân gặp 

học sinh để tập trung vào những sách lược giảng dạy ngôn ngữ và những bài vở khó hoàn tất nhất trong môi 

trường học tập trên mạng. Những trải nghiệm học tập này sẽ bao gồm việc học nói, tập nói với bạn cùng lớp, và 

học đọc theo nhóm nhỏ và chỉ dẫn về phát âm. Việc học từ xa sẽ chú trọng tới tập đọc độc lập, làm bài tập thông 

qua Schoology, và cũng sẽ bao gồm những cơ hội học tập không đồng bộ có ích cho học sinh EL để phát triển 

kiến thức nền. Những giờ văn phòng trên mạng do giáo viên EL và giáo viên giáo dục tổng quát phụ trách sẽ 

được sắp xếp để hỗ trợ cho sự học tập độc lập ở nhà. Việc học từ xa cũng bao gồm sự tham gia của học sinh vào 

những công cụ học tập số hóa, tùy theo mức độ thành thạo ngôn ngữ (như Imagine Learning, Reading A-Z, No 

Red Ink, Newsela, System 44, những Công cụ Sách giáo khoa Số như StudySync). Giáo viên EL sẽ kết hợp sự 

tiếp cận ngôn ngữ và những sự hỗ trợ trong các bài học, hoạt động, và những trải nghiệm học tập. Giáo viên EL 

và giáo viên giáo dục tổng quát sẽ hợp tác để giúp học sinh tiếp cận giáo trình giáo dục tổng quát thông qua đầu 

vào toàn diện, và đồng thời cũng cung cấp những cuộc thăm hỏi thường xuyên với học sinh EL của mình. Cùng 

lập kế hoạch và cùng dạy cả đích thân lẫn từ xa là hết sức quan trọng để bảo đảm là những nhu cầu của học sinh 

được đáp ứng cả trong môi trường học đích thân lẫn học từ xa. 

 

Hỗ trợ Học sinh Năng khiếu 
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SEARCH (Mẫu giáo-Lớp 3): 

Trong mô hình giảng dạy hỗn hợp, giáo viên nguồn lực năng khiếu sẽ dùng thời giờ mặt-giáp-mặt với học sinh 

để dạy các bài học SEARCH lớp 3. Những bài học này sẽ tập trung vào giáo trình SEARCH. Giáo trình này bao 

gồm những hoạt động tư duy phản biện và sáng tạo và những bài làm về giải quyết vấn đề, là những việc làm 

nổi bật những chìa khóa tư duy SEARCH (nhận thức, suy luận, kết nối, sáng tạo, và đánh giá). Những bài học 

này có thể bao gồm những bài đọc đọc lớn kết hợp với giải quyết vấn đề hoặc những hoạt động viết lách sáng 

tạo, những hoạt động lý luận, và/hoặc những hoạt động thực hành như tangrams hoặc pentominoes. Trong thời 

gian SEARCH lớp 3, những bài học portfolio sẽ được thực hiện như một phần của tiến trình xem xét điều kiện 

năng khiếu. Thời giờ mặt-giáp-mặt cũng sẽ được dùng để làm việc với học sinh EDGE theo những nhóm nhỏ. 

Việc học từ xa sẽ tập trung vào các bài học SEARCH mẫu giáo-lớp 2. Những bài học này sẽ được giảng dạy 

theo cách không đồng bộ. Những gói vật liệu thực hành có thể được chia sẻ với học sinh để dùng trong những 

hoạt động học từ xa độc lập (như những bộ cardstock tangram ). Những hoạt động tăng cường kiến thức sẽ được 

cung cấp cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 3 dưới dạng những bản chọn lựa, mang lại những hoạt động tư duy 

liên ngành, ở cấp cao hơn cho những học sinh có thể cần thêm những thách thức. Các giáo viên nguồn lực năng 

khiếu sẽ có những giờ văn phòng trên mạng để hỗ trợ cho học sinh học tập độc lập ở nhà. Để hỗ trợ cho giáo 

viên phụ trách lớp, giáo viên nguồn lực năng khiếu có thể cung cấp những nguồn lực để hỗ trợ cho sự khác biệt 

hóa, chẳng hạn như những hoạt động trên cấp được bao gồm trong playlists của học sinh. 

 

FUTURA/Mô hình Năng khiếu đặt cơ sở ở nhà trường (Lớp 4-5; học sinh đã được xác định thuộc diện năng 

khiếu) 

Trong mô hình giảng dạy hỗn hợp, các giáo viên nguồn lực năng khiếu sẽ cung cấp cho những học sinh đã được 

xác định thuộc diện năng khiếu một sự tổng hợp của những cơ hội học tập từ xa đồng bộ và không đồng bộ. Các 

học sinh FUTURA sẽ không đáp xe buýt tới các trung tâm năng khiếu, mà sẽ nhận những dịch vụ năng khiếu 

thông qua những hoạt động đồng bộ và không đồng bộ vào những ngày học từ xa. Trong những buổi học đồng 

bộ hàng tuần, giáo viên nguồn lực năng khiếu sẽ dạy các bài học tập trung vào những chủ đề bao trùm của giáo 

trình năng khiếu (thí dụ, Cơ cấu và/hoặc Sáng tạo). Những cơ hội học từ xa không đồng bộ sẽ tập trung vào sự 

khai triển và những hoạt động và những bài làm để tăng cường kiến thức thông qua Schoology. Những hoạt 

động tăng cường kiến thức có thể dưới dạng các bản chọn lựa, mang lại những hoạt động tư duy liên ngành, ở 

cấp cao hơn. Các giáo viên nguồn lực năng khiếu sẽ có những giờ văn phòng trên mạng để hỗ trợ cho học sinh 

học tập độc lập ở nhà. 

 

Spectrum (Lớp 6-8; học sinh đã được xác định thuộc diện năng khiếu) 

Trong mô hình giảng dạy hỗn hợp, giáo viên nguồn lực năng khiếu sẽ dùng thời giờ mặt-giáp-mặt với học sinh 

để dạy những bài học năng khiếu tập trung vào những chủ đề bao trùm của giáo trình năng khiếu (như Kinh 

doanh & Kinh tế học, Truyền thông & Văn hóa, Công nghệ & Khoa Kỹ sư, và Đạo đức học & Quan điểm). giáo 

viên nguồn lực năng khiếu cũng sẽ cung cấp một sự kết hợp của những cơ hội học tập từ xa đồng bộ và không 

đồng bộ cho những học sinh đã được xác định thuộc diện năng khiếu. Những cơ hội học tập không đồng bộ sẽ 

tập trung vào sự khai triển và những hoạt động tăng cường kiến thức thông qua Schoology. Những hoạt động 

tăng cường kiến thức có thể ở dưới dạng các bản lựa chọn, mang lại những hoạt động tư duy liên ngành, ở cấp 

cao hơn. Những giờ văn phòng trên mạng do giáo viên nguồn lực năng khiếu hướng dẫn sẽ được sắp xếp để hỗ 

trợ cho việc học tập độc lập ở nhà. 

 

Những Mô hình Giảng huấn trong lúc Cách ly Kiểm dịch và Cô lập 

 

Khi một học sinh hoặc giáo viên có xét nghiệm dương tính, việc truy tìm người tiếp xúc sẽ diễn ra, như được 

giải thích trước đây. Đồ biểu sau đây cung cấp mô hình giảng huấn sẽ được áp dụng trong những tình huống 

khác nhau liên quan tới việc cách ly kiểm dịch đối với học sinh và giáo viên tham gia mô hình hỗn hợp. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1aOahxllGOO2Eu4U9dAJ8hNHcYShMovdTRpAWh3ubqVA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TvnYCVQbAgIVneJzqmnOU7LN2h57UkgKL5lJLfqIX_g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19L4d4QjEcr-U-xDuhVFv5R2cEUNfkMSGGY2g0SKksTQ/edit?usp=sharing
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Giáo viên của 

một lớp 

Học sinh trong một 

lớp 

Mô hình giảng huấn 

Giáo viên 

không bị cách 

ly 

Không có học sinh 

trong lớp bị cách ly 

Mô hình hỗn hợp 

Giáo viên 

không bị cách 

ly 

Một số ít học sinh 

trong một lớp bị cách 

ly 

Giáo viên và những học sinh không bị cách ly tiếp tục với mô hình 

hỗn hợp. Những học sinh bị cách ly tiếp tục phần bài vở nào trong lớp 

mà không liên quan tới học đích thân. Giáo viên cho học sinh biết 

trọng điểm của các hoạt động học tập đích thân và hướng dẫn học 

sinh tới những nguồn lực trên mạng được dùng trong học đích thân. 

Giáo viên 

không bị cách 

ly 

Một hoặc nhiều lớp 

học sinh bị cách ly. 

(Những) lớp bị cách ly tham gia học đồng bộ với giáo viên của mình 

vào những ngày các em được xếp học đích thân. Học sinh của những 

lớp không bị cách ly đến trường học đích thân với giáo viên của mình 

vào ngày các em được xếp. 

Giáo viên bị 

cách ly nhưng 

không nghỉ 

Học sinh trong mọi 

lớp không bị cách ly. 

Học sinh tiếp tục học đích thân vào ngày được xếp trong mô hình hỗn 

hợp với sự hỗ trợ của giáo viên thay thế và giáo viên bị cách ly. Giáo 

viên bị cách ly tham gia cả đồng bộ lẫn không đồng bộ. 

Giáo viên bị 

cách ly nhưng 

không nghỉ 

Một số ít học sinh 

trong một lớp bị cách 

ly. 

Những học sinh không bị cách ly tiếp tục học đích thân hỗn hợp với 

sự hỗ trợ của giáo viên thay thế và giáo viên bị cách ly. Giáo viên bị 

cách ly tham gia cả đồng bộ lẫn không đồng bộ. Những học sinh bị 

cách ly tham gia cả đồng bộ lẫn không đồng bộ. Giáo viên cho học 

sinh biết trọng điểm của các hoạt động học tập đích thân và hướng 

dẫn học sinh tới những nguồn lực trên mạng được dùng trong học 

đích thân. 

Giáo viên bị 

cách ly nhưng 

không nghỉ 

Một hoặc nhiều lớp 

học sinh bị cách ly. 

(Những) lớp bị cách ly tham gia học đồng bộ với giáo viên của mình 

vào những ngày các em được xếp học đích thân. Học sinh của những 

lớp không bị cách ly đến trường học đích thân với sự hiện diện của 

giáo viên thay thế và giáo viên bị cách ly giảng dạy đồng bộ qua 

mạng. 

Giáo viên bị 

cách ly và nghỉ 

Tất cả học sinh bị 

cách ly. 

Mô hình học từ xa 100% trong thời gian cách ly với một giáo viên 

thay thế. 

Giáo viên nghỉ Học sinh trong mọi 

lớp không bị cách ly 

Học sinh tiếp tục học đích thân trong mô hình hỗn hợp với một giáo 

viên thay thế. 

 

Những Hoạt động Ngoại khóa và Thể thao 

 
Những Hoạt động Ngoại khóa 

 

Ban Giảng huấn và Dịch vụ Hỗ trợ đã soạn thảo những hướng dẫn cho các trường để có những hoạt động đích 

thân có giới hạn bắt đầu vào ngày 19 tháng 10. Hướng dẫn này phù hợp với Kế hoạch của LCPS về Giảm thiểu 

Tác động Y tế COVID-19 đã được nộp cho Bộ Giáo dục Virginia. Các trường phải có những sách lược giảm 

thiểu tác động được phác họa trong kế hoạch y tế trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào. Sự tham 

gia các hoạt động này là tùy chọn và không phụ thuộc vào việc gia đình học sinh chọn học từ xa 100% hay học 

đích thân hỗn hợp; những học sinh chọn học từ xa 100% có thể tham gia những hoạt động ngoại khóa. 

 

Thể thao VHSL và Các Hoạt động 

https://www.lcps.org/Page/230537
https://www.lcps.org/Page/230537
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Thông tin Bổ sung 

 

Vào ngày 17 tháng 9, 2020, Ủy ban Chấp hành của Liên đoàn Trung học Virginia (VHSL) đã đồng thanh biểu 

quyết để chấp thuận một thời khóa biểu "Championship + 1" cho niên khóa này và bắt đầu Mùa 1 vào ngày 7 

tháng 12. Các môn thể thao VHSL của LCPS và những hoạt động khác sẽ tuân theo hướng dẫn của VHSL và 

các thời khóa biểu đã được phác họa trong Lịch Hoạt động Thể thao/Học thuật Championship + 1 cho Năm tài 

khóa 21 của VHSL. 
 

Để chuẩn bị cho các môn thể thao và những hoạt động khác bắt đầu trong tháng 12, LCPS đang soạn thảo một 

Qui tắc Trở lại Chơi Thể thao dành cho những học sinh vận động viên có xét nghiệm dương tính COVID-19 để 

đi kèm với văn kiện hiện có của LCPS về Những sự trông đợi về Thể thao và Những hoạt động. Công tác huấn 

luyện đã được thực hiện với ban nhân viên nhà trường và các huấn luyện viên để bao gồm những sách lược 

giảm thiểu tác động cho các hoạt động, những qui tắc về kiểm tra sức khỏe hàng ngày, việc khử trùng thiết bị, 

và những hướng dẫn về tái thích nghi dành cho học sinh vận động viên để trở lại chơi thể thao một cách an toàn. 

 

Sự tham gia các hoạt động VHSL là tùy chọn và không phụ thuộc vào việc gia đình học sinh chọn học từ xa 

100% hay học đích thân hỗn hợp; những học sinh chọn học từ xa 100% có thể tham gia những hoạt động của 

VHSL nếu thỏa mãn tất cả những đòi hỏi khác của VHSL. 
 

 
 

Thông tin liên lạc 

LCPS có quyết tâm cung cấp những thông tin kịp thời cho phụ huynh/người giám hộ, học sinh, nhân viên 

và công chúng về tình trạng của việc lập kế hoạch và vận hành ở các trường, cũng như về tác động của vi 

rút gây bệnh COVID-19 đối với các cộng đồng trường học. 

 
Những sáng kiến để cung cấp thông tin trong suốt thời gian có đại dịch và trong năm học mới gồm có: 

● 26 lá thư cập nhật thông tin của Giám đốc học khu gởi cho Gia đình học sinh kể từ ngày 12 

Tháng 3 

● Lập trang web Chuẩn bị cho COVID-19 và website Kế hoạch Trở Lại Trường 2020 

● Thúc đẩy cho chương trình nghị sự của mỗi cuộc họp Hội đồng Giáo dục, những cơ hội cho sự 

tham gia của công chúng và tóm lược kết quả 

● Đưa ra 130 thông báo cho cộng động trường học (tính đến ngày 15 Tháng 10, 2020) về nhân 

viên, học sinh hoặc khách tới trường có xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh COVID-19. 

● Thường xuyên đăng tải trên trang web những câu chuyện và video liên quan tới việc tiếp tục học 

tập, công nghệ và những đề tài về kế hoạch trở lại trường 

 
Những nỗ lực này sẽ tiếp tục , với mục đích cung cấp những thông tin kịp thời cho các gia đình học sinh 

và nhân viên về lập kế hoạch, đánh giá và quyết định liên quan tới việc thực thi mô hình hỗ hợp theo giai 

đoạn. 

 
Dữ liệu về các ca COVID-19 ở LCPS 

LCPS đã lập ra một trang web về những thông tin liên quan tới con số nhân viên và học sinh có xét nghiệm 

dương tính đối với vi rút gây bệnh COVID-19 thông qua trang web Dữ liệu các ca COVID-19 (COVID-19 Case 

Data webpage) trên LCPS.org. LCPS báo cáo con số tích lũy của những ca bệnh trong nhân viên và học sinh, 

tính theo cơ sở (trường học, nơi làm việc hoặc địa điểm xây dựng của LCPS) cũng như con số các ca dương tính 

https://drive.google.com/file/d/18m2OCvjweDadIVUq4Vi-hJo0OT4SRWq_/view
https://drive.google.com/file/d/18m2OCvjweDadIVUq4Vi-hJo0OT4SRWq_/view
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/LCPS_Sports_and_Activities_Expectations_DRAFT.pdf
https://www.lcps.org/Page/227558
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
https://www.lcps.org/Page/234565
https://www.lcps.org/Page/234565
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có hoạt tính trong nhân viên và học sinh. Các ca dương tính có hoạt tính là những người có báo cáo xét nghiệm 

dương tính và hiện thời không được tham gia bất kỳ hoạt động nào tại một cơ sở của LCPS (bao gồm việc đến 

lớp, tập thể thao hoặc đến nơi để làm việc, trong trường hợp của nhân viên). Trang này cũng trưng ra những dữ 

liệu của Bộ Y tế Virginia về tình trạng của hai chỉ số cốt lõi của CDC về gánh nặng cộng đồng ở Quận 

Loudoun. Những dữ liệu này được cập nhật mỗi ngày làm việc. 

 
Chuyên chở 

 
Trước khi tới trường và/hoặc trạm xe buýt, TẤT CẢ phải hoàn tất bảng câu hỏi kiểm tra sức khỏe hàng ngày. 

 

Tới trường 

Các vị hiệu trưởng được khuyến khích đồng bộ hóa việc học sinh xuống xe buýt với số cửa của trường để giảm 

thiểu sự ùn tắc và cũng được khuyến khích tối đa hóa sự tham gia của nhân viên trong giờ học sinh tới trường. 

Khi xe buýt tới nơi, học sinh sẽ ngồi yên và tài xế sẽ đóng cửa xe cho tới khi nhận được chỉ thị từ nhân viên phụ 

trách việc kiểm tra sức khỏe. Sau khi tài xế nhận được dấu hiệu, họ sẽ mở cửa và học sinh xuống xe trong vòng 

trật tự. Sự linh động về giờ tới trường (lâu đến 20 phút trước khi chuông reo) sẽ được đòi hỏi tại mọi cấp để 

thích nghi với thủ tục tới trường. 

 

Tan trường 

Khi xe buýt tới, thứ tự và địa điểm các xe trong vòng cua xe buýt phải được nêu rõ để học sinh có thể dễ dàng 

tìm ra xe của mình. Tại các trường trung học, khi mỗi chiếc xe buýt sẵn sàng cho học sinh lên xe, số xe buýt sẽ 

được loan báo qua hệ thống loa của trường và học sinh được cho ra theo từng xe. Tại các trường tiểu học, nhân 

viên nhà trường sẽ dẫn học sinh mẫu giáo và giúp những học sinh khác tới xe buýt của các em. Một khi những 

xe buýt đó rời đi, những xe buýt còn lại sẽ đậu trong vòng cua để chờ nhóm học sinh kế tiếp được cho ra về, nếu 

cần. 

 
Chỗ ngồi trên xe buýt 

Mỗi học sinh phải có một chỗ ngồi được chỉ định sẵn trên xe buýt tới trường và về nhà. 

Tài xế xe buýt sẽ có một đồ thị chỗ ngồi, được dùng cho sự kiểm kê nhanh chóng và cũng có thể được dùng để 

truy tìm người tiếp xúc trong trường hợp cần làm như vậy. Khi nào có thể, học sinh sẽ được xếp để ngồi mỗi em 

một ghế với ghế bên cạnh để trống và tại các hàng ghế xen kẽ nhau ở mỗi bên để tạo ra hình chữ chi nhằm tối đa 

hóa khoảng cách giữa các học sinh trên xe. Những trường hợp ngoại lệ đối với hướng dẫn này sẽ được dành cho 

những học sinh ở chung nhà hoặc trên cơ sở từng trường hợp một. 

 

Những sách lược Giảm thiểu Tác động Y tế trong Chuyên chở 

Thiết bị Bảo vệ Cá nhân (PPE) 

Tất cả mọi học sinh phải đeo khẩu trang khi ở trên xe buýt. Tài xế xe buýt phải mang khẩu trang và được cung 

cấp tấm che mặt để dùng trong lúc học sinh lên xe, xuống xe. Phụ tá xe buýt cần tiếp xúc gần với học sinh ở nơi 

có khả năng lây lan thể dịch sẽ được cung cấp thêm PPE giống như những gì được cung cấp cho nhân viên đặt 

cơ sở ở nhà trường. 

 

Dọn sạch 

Mỗi chiếc xe buýt sẽ được dọn sạch thật kỹ với việc phun thuốc khử trùng sau những chuyến xe buổi sáng và 

buổi chiều. Việc này sẽ bao gồm lau chùi tất cả những mặt phẳng nhiều người chạm vào và các ghế ngồi. 

 

Giữ khoảng cách 

Khi nào có thể, LCPS sẽ hạn chế số học sinh trên xe buýt trong vòng một học sinh một ghế (ngoại trừ những em 

ở chung nhà), ghế bên cạnh bỏ trống, theo một mẫu hình chữ chi. 

Tất cả học sinh phải đeo khẩu trang khi ở trên xe buýt. 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
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Xe buýt Phát sách 

LCPS đã lập ra một chương trình “book bus” để giúp cho học sinh có thể tiếp tục có được những tài liệu 

thư viện trong thời gian học từ xa. Vào những ngày Thứ hai, những xe buýt hiện đưa thức ăn tới các cộng 

đồng trên khắp học khu cũng sẽ mang sách tới cho những học sinh đã yêu cầu. 

● Bắt đầu lúc 9:00 giờ sáng - Bấm vào đây để biết nơi và giờ xe dừng 

● Truy cập website của mỗi trường để biết thông tin về cách để mượn những cuốn sách cụ thể. 

● Học sinh sẽ được phép lên xe buýt, mỗi lần một em, để xem lướt những cuốn sách. (Học sinh mà 

thôi, phụ huynh không được) Tuy nhiên, các em chỉ được phép xem, mà không được đụng vào 

sách. Những người trông coi thư viện sẽ có mặt trên xe buýt để giúp cho học sinh. Thời gian xem 

lướt sẽ bị hạn chế. 

 
 

Chương trình Phát phần ăn 

 
Bộ Nông nghiệp Hoa kỳ (USDA) đã triển hạn Chương trình Dịch vụ Thực phẩm Mùa hè (SFSP) của họ. 

Những phần ăn sáng và trưa mỗi ngày sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh. Học sinh có thể chọn một 

món chính nóng hoặc lạnh cho bữa trưa. 

 

Những học sinh Học tập từ xa sẽ tiếp tục nhận được những phần ăn cho 7 ngày một tuần bằng cách đi tới 

bất cứ trường nào hoặc tới trạm dừng của xe buýt phát thức ăn (những phần ăn cho hai ngày cuối tuần sẽ 

được phát vào ngày Thứ sáu). Những học sinh học đích thân hỗn hợp sẽ nhận được phần ăn sáng tại lớp 

học. Phần ăn trưa sẽ được cung cấp tại phòng ăn của trường. Giãn cách thể chất và những biện pháp khác 

để giảm thiểu tác động y tế sẽ được áp dụng. 

 

Học sinh tiểu học sẽ chọn món ăn thông qua Phoenix (giáo viên sẽ nhập vào sự lựa chọn phần ăn, và học 

sinh trung học sẽ chọn món ăn chính nóng hoặc nguội từ hàng phục vụ phù hợp khi đi vào phòng ăn). 

 

Chuyên chở Phần ăn 

Thứ hai - Thứ sáu 

Những chiếc xe buýt hàng ngày đi phát các phần ăn sáng và trưa trên khắp Quận Loudoun 

● 2 Chuyến: 11:30 sáng – 12:30 chiều and 12:30 chiều – 1:30 chiều 

● Để đến nhận: Bấm vào đây để biết chỗ và giờ xe dừng 
 

Sức Khỏe Tâm thần của Học sinh và Nhân viên 

 

Những nguồn lực cho Học sinh 
 

Trong các mô hình học từ xa và hỗn hợp, các học sinh được tiếp cận với một chuỗi liên tục đầy đủ của các dịch 

vụ sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng quát để hỗ trợ những nhu cầu về xã hội, cảm xúc và hành vi của học sinh 

trong khung cảnh giáo dục. Thông qua khung sườn Hệ thống Hỗ trợ Đa tầng (MTTS), tất cả học sinh nhận được 

những sách lược phổ cập Tầng 1 để thăng tiến sức khỏe xã hội-cảm xúc và tâm thần với trọng tâm là phòng 

ngừa, những sách lược can thiệp Tầng 2 tập trung vào sự can thiệp sớm sủa và giảm thiểu tần suất và mức độ 

của những hành vi có vấn đề nhằm cải thiện kỹ năng và chức năng cho những học sinh cần hỗ trợ thêm, và sự 

hỗ trợ cao độ Tầng 3 để thỏa mãn những nhu cầu riêng biệt hơn và để giảm bớt những vấn đề và những mối 

quan tâm phức tạp về hành vi. 

 

Tầng 1 

Tất cả học sinh được cung cấp những cơ hội đồng bộ và không đồng bộ để hỗ trợ cho sự học tập về xã hội và 

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed2993097b41fd9af0e44df83e3903
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
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cảm xúc và về sức khỏe tâm thần và sức khỏe tổng quát. Những dịch vụ can thiệp phổ cập Tầng 1, được tập 

trung vào sức khỏe tâm thần và hành vi, bao gồm những cuộc họp buổi sáng/họp lớp và những bài học/hoạt 

động hướng dẫn, cũng như thăng tiến tài lãnh đạo và gia tăng quyền của học sinh thông qua Những nguồn lực 

của Sức mạnh (Sources of Strength), Những Dấu hiệu Tự tử SOS (SOS Signs of Suicide), và Trải nghiệm Tích 

cực trong Quan hệ Giáo dục (Positive Experiences in Educational Relationships/PEER). Cố vấn học đường và 

những thành viên khác của Toán Sức khỏe Tâm thần (UMHT) của nhà trường cũng tạo di6èu kiện thuận lợi và 

hỗ trợ cho việc ngăn ngừa nạn hiếp đáp, ngăn ngừa việc sử dụng chất cấm, theo dõi tình trạng dự lớp và tích cực 

tham gia học tập, và huấn luyện cho nhân viên trong các lãnh vực nhận thức về sức khỏe tâm thần và về những 

hành vi mà một phần là do chấn thương gây ra. 

 

Những học sinh cần sự hỗ trợ về xã hội/cảm xúc hoặc sức khỏe tâm thần Tầng 2 và Tầng 3 hoặc những học sinh 

trong tình trạng khủng hoảng sẽ có thể tiếp cận nhân viên UMHT tại trường học trong ngày học đích thân hoặc 

thông qua tư vấn từ xa trong những ngày học không đồng bộ. Nhân viên UMHT bao gồm Cố vấn Học đường, 

Chuyên gia Tâm lý học Học đường, Nhân viên Xã hội Học đường tại tất cả những trường thuộc các cấp, và còn 

bao gồm Chuyên viên Trợ giúp Học sinh tại các trường trung học. 

 
Tầng 2 và Tầng 3 

Dịch vụ tư vấn từ xa cho cá nhân và nhóm sẽ được cung cấp cho những học sinh được xác định là cần những 

dịch vụ sức khỏe tâm thần Tầng 2 và Tầng 3 nhằm thăng tiến sự thành công về mặt học hành, bất kể mô hình 

học tập mà các em tham gia. Để tối đa hóa số thời giờ học sinh bỏ ra để học đích thân, dịch vụ tư vấn cho cá 

nhân và nhóm sẽ được cung cấp qua video trên mạng (tư vấn từ xa). Tuy nhiên, dịch vụ đích thân có thể được 

cung cấp nếu học sinh đó được xác định là không thể tham gia những cuộc tư vấn từ xa một cách có hiệu quả 

(chẳng hạn như học sinh chưa đủ lớn để có thể tham gia một cách đầy đủ vào cuộc tư vấn từ xa). Ngoài ra, tư 

vấn sức khỏe tâm thần từ xa sẽ tiếp tục được cung cấp để giúp phụ huynh/người giám hộ và các nhà giáo dục 

thúc đẩy cho sự phát triển xã hội và cảm xúc của những học sinh mà họ đang chăm sóc. 

 

Những dịch vụ can thiệp cao độ khác thuộc Tầng 2 và Tầng 3 để hỗ trợ những kỹ năng và chức năng xã hội-cảm 

xúc bao gồm can thiệp khủng hoảng, những vòng tròn và những cuộc hội thảo Thực tập Phục hồi (Restorative 

Practice circles and conferences), kiểm tra tự tử, những nhóm can thiệp về sử dụng chất cấm, và lập kế hoạch 

chuyển tiếp Trở lại Học tập. 

 
Liên lạc với Toán Sức khỏe Tâm thần (UNMHT) 

Nếu không biết rõ về cách thức tốt nhất để hỗ trợ cho nhu cầu sức khỏe tâm thần của con em của mình trong 

thời gian học từ xa hoặc hỗn hợp, phụ huynh/người giám hộ có thể liên lạc với những thành viên của toán 

UMHT tại nhà trường để nêu ra những câu hỏi và để nhận sự hỗ trợ. 

 

Những nguồn lực website của LCPS 

 

Mental Health and Community Resources for Families 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices 
 

Multi-Tiered System of Supports 

https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss 
 

Những nguồn lực cho nhân viên 
 

Tất cả nhân viên LCPS và thành viên gia đình của họ có thể tiếp cận Chương trình Trợ giúp Nhân viên (EAP), 

chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí bảo mật và những nguồn lực hỗ trợ. Chương trình EAP có thể giúp về 

nhiều vấn đề ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân viên và khả năng thực hiện nhiệm vụ của họ. Một vài thí dụ là 

vấn đề cân bằng công việc và cuộc sống, những khó khăn tài chánh, lạm dụng rượu bia hoặc ma túy, và những 

vấn đề liên quan tới công việc. Quí vị có thể nhận được những sự hỗ trợ bảo mật 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi 

tuần, bằng cách gọi số 1-800-327-7272 hoặc thông qua website www.mylifeexpert.com. 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices
https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss
http://www.mylifeexpert.com/
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Các nhân viên cũng có thể tham gia một số chương trình thông qua Wellness Works! Program để thăng tiến một 

cách sống lành mạnh. Thông tin về Wellness Works! Program có thể được tiếp cận bằng cách bấm vào đây. 

Ngoài ra, quan hệ đối tác của chúng tôi với Cigna giúp cho nhân viên tiếp cận được những cuộc tham vấn riêng 

với một toán chuyên viên tận tụy với nghề nghiệp gồm có y tá, huấn luyện viên sức khỏe, và chuyên gia dinh 

dưỡng, và được tiếp cận những cuốn video về sức khỏe, trong đó có những lớp yoga và thiền định có người hướng 

dẫn. 

 

Chương trình Tự nguyện Nghỉ phép Không ăn lương 

 
Vào ngày 18 tháng 8, 2020, Hội đồng Giáo dục Quận Loudoun cho phép thực hiện một chương trình Tự 

nguyện Nghỉ phép Không ăn lương(VLWOP) cho nhân viên trong lúc Hướng dẫn Giai đoạn cho Các 

trường ở Virginia có hiệu lực áp dụng. Nhân viên muốn tham gia chương trình VLWOP phải nộp đơn 

thông qua Văn phòng Nghỉ phép và Khuyết tật (Leave and Disability Office) không trễ hơn (2) tuần trước 

ngày họ được xếp lịch trở lại làm việc. 

 

Chương trình VLWOP được thiết kế cho những nhân viên không cảm thấy họ có thể trở lại làm việc 

nhưng không đủ điều kiện cho các chương trình nghỉ phép hoặc thích nghi khác. Nhân viên phải hiểu 

rằng sự tham gia chương trình VLWOP là tự nguyện và sẽ ảnh hưởng tới công việc được giao phó, tiền 

lương, phúc lợi, và hưu bổng của họ. Nhân viên muốn tham gia chương trình VLWOP nên liên lạc với 

Văn phòng Nghỉ phép và Khuyết tật (lcpsretiredisability@lcps.org). 

Các đạo luật ADA, FMLA, và CARES 

Văn phòng Nghỉ phép và Khuyết tật thuộc Ban Nhân lực và Phát triển Tài năng (Department of Human 

Resources and Talent Development) có trách nhiệm điều hợp những sự thích nghi hợp lý và những yêu 

cầu nghỉ phép. Có một vài chương trình cho những nhân viên không thể làm việc vì các lý do sức khỏe, 

gia đình, hoặc những vấn đề liên quan tới COVID-19. Những chương trình này gồm có Đạo luật về Nghỉ 

phép vì Gia đình và Sức khỏe (Family and Medical Leave Act/FMLA), Đạo luật về người Mỹ Khuyết tật 

(American with Disabilities Act/ADA), và Đạo luật Ứng phó Vi rút Corona Gia đình Trên hết (Families 

First Coronavirus Response Act/FFCRA). Nhân viên muốn tìm hiểu những tùy chọn của mình nên liên 

lạc với Văn phòng Chương trình Nghỉ phép và Khuyết tật (lcpsretiredisability@lcps.org). Xin nhớ rằng 

các thời khóa biểu là dựa trên nhu cầu của học sinh, và các trường và Văn phòng Chương trình Nghỉ phép 

và Khuyết tật không thể bảo đảm sự phân phái hoặc xếp chỗ. Mỗi chương trình có những bước khác 

nhau, nhưng nói chung, nhân viên muốn được nghỉ phép hoặc có những sự thích nghi hợp lý nên thực 

hiện những bước sau đây: 

 
1. Liên lạc với Văn phòng Chương trình Nghỉ phép và Khuyết tật để xin lấy những mẫu đơn phù 

hợp. 

2. Yêu cầu người chăm sóc sức khỏe của quí vị xem kỹ giấy mô tả công việc (job description) của 

quí vị và điền mẫu đơn thích hợp (không cần đơn này cho những yêu cầu Tự nguyện Nghỉ phép 

Không ăn lương để chăm sóc trẻ em). 

3. Nộp tất cả các đơn đã điền cho Văn phòng Chương trình Nghỉ phép và Khuyết tật. 

4. Văn phòng Chương trình Nghỉ phép và Khuyết tật sẽ liên lạc với quí vị để thảo luận và đúc kết 

yêu cầu của quí vị. 

 

https://www.lcps.org/Page/1315
mailto:lcpsretiredisability@lcps.org
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Những thông tin chi tiết về mỗi chương trình và những mẫu đơn cần thiết có thể được tìm thấy trên trang 

Các chương trình Hưu trí và Khuyết tật (Retirement and Disability Programs) của website của LCPS. 

https://www.lcps.org/Page/190102

