
Kế hoạch Trở lại Trường học Tháng Một 2021 
 

Kính gửi các gia đình, học sinh, nhân viên, và cộng đồng của Học khu Công lập Jeffco, 

 

Cảm ơn quý vị đã kiên nhẫn chờ đợi khi chúng tôi xác định kế hoạch quay trở lại học trực tiếp. Chúng tôi biết 

rằng học trực tiếp là tốt nhất cho trẻ em để đáp ứng các nhu cầu về học tập, xã hội và cảm xúc của các em. Vào 

ngày 17 Tháng Sáu năm 2020, Hội đồng Giáo dục của Jeffco đã thông qua một nghị quyết chỉ đạo nhân viên 

khôi phục việc học trực tiếp ở mức độ cao nhất có thể phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Sức khỏe Cộng 

đồng Quận Jefferson (JCPH). Chúng tôi đã chia sẻ với quý vị ngay từ đầu rằng mục đích của chúng tôi là cung 

cấp việc học trực tiếp nhiều nhất có thể trong năm học này trong khi tiếp tục đối phó với đại dịch COVID-19. 

 

Dựa trên những chỉ thị và mục tiêu này, chúng tôi chia sẻ với quý vị kế hoạch trở lại trường học của chúng tôi 

sau kỳ nghỉ đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân theo các hướng dẫn về y tế công cộng và các quy trình an toàn, 

đồng thời theo dõi một thước đo bổ sung, đo lường tỷ lệ vắng mặt của nhân viên, để đảm bảo rằng các trường 

học có thể hoạt động hiệu quả và an toàn. Để đảm bảo một môi trường học tập an toàn và ổn định cần có sự 

đóng góp của tất cả các thành viên trong đội ngũ nhân viên nhà trường - các giáo viên, chuyên viên văn phòng, 

nhân viên dịch vụ thực phẩm, nhân viên tạp vụ, các chuyên gia hỗ trợ giáo dục và các nhà lãnh đạo trường học. 

Khả năng thiết lập kế hoạch dưới đây sẽ phụ thuộc vào việc giảm sự lây lan của COVID-19 trong cộng đồng 

của chúng ta và việc duy trì số nhân viên của chúng tôi cả trong các trường học và trong các hoạt động của học 

khu. 

 

Việc Học tập trong Tháng Một sẽ Bắt đầu Bằng Học Từ xa 

 

Mặc dù chúng tôi cam kết hoàn toàn với việc quay trở lại học trực tiếp, nhưng vẫn có những quan ngại nghiêm 

trọng về khả năng lây lan virus sau kỳ nghỉ đông. Cơ quan Sức khỏe Cộng đồng Quận Jefferson (JCPH) đã 

khuyên chúng tôi nên dành một khoảng thời gian tương đương thời gian ủ bệnh 14 ngày trước khi mở cửa các 

trường học để giảng dạy trực tiếp nhằm tránh sự lây lan của virus có thể dẫn đến việc phải cách ly kiểm dịch 

ngay lập tức. Do đó, chúng tôi sẽ bắt đầu học kỳ bằng việc học từ xa theo lịch học hàng tuần hiện tại của chúng 

tôi và sau đó thực hiện kế hoạch mở cửa lại so le để đảm bảo tính ổn định của việc giảng dạy trực tiếp và tránh 

bị gián đoạn do lây lan virus hoặc các đợt cách ly kiểm dịch lớn. 

 

Sau khi chúng tôi quay trở lại học trực tiếp, kế hoạch của chúng tôi là duy trì mô hình này trong phần còn lại 

của năm học, trừ khi thang đo cấp độ COVID-19 chuyển sang Cấp độ Tím. Từ đó về sau, chúng tôi sẽ tạm thời 

thay đổi các mô hình học tập trên cơ sở từng trường từ học trực tiếp sang học từ xa hoặc cách ly kiểm dịch theo 

nhóm khi cần thiết để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. 
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Kế hoạch Quay Trở lại Học Trực tiếp  

  

Những lưu ý về việc triển khai học tập Kết hợp cho lớp 6-12 

• Học khu sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của virus, việc cách ly kiểm dịch, và tư vấn của CDPHE 

và JCPH về các hoạt động trực tiếp. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá ngày bắt đầu đối với các lớp 

6-12 và đưa ra quyết định sớm nhất có thể để bắt đầu việc học Kết hợp. 

• Virus này gây ảnh hưởng nhiều hơn đến các học sinh lớn hơn do tốc độ lây truyền và lây nhiễm cao 

hơn. 

• Lịch học của học sinh trung học thường không cho phép sử dụng việc phân ra các nhóm không đổi 

như một chiến lược giảm thiểu. 

• Việc quay trở lại mô hình học Kết hợp cho các lớp 6-12 được các quan chức y tế công cộng ủng hộ 

khi Quận Jefferson đạt Cấp độ Cam trên thang đo tình trạng COVID-19 HOẶC với việc cải thiện các 

chỉ số ở Cấp độ Đỏ. Những điều sau đây cũng sẽ cần được đáp ứng:  

o Các trường Mẫu giáo - Lớp 5 ổn định để hoạt động. 

o Quận Jefferson thể hiện sự ổn định với việc giảm tỷ lệ các trường hợp mắc mới. 

o Các trường học sẽ sử dụng Tiêu chí Nhận dạng Liên hệ Mục tiêu (TCI), sơ đồ chỗ ngồi, giãn 

cách xã hội 6 feet, và yêu cầu đeo khẩu trang như là những chiến lược giảm thiểu. 

Các Thông tin Quan trọng Khác  

• Dịch vụ Thực phẩm: Học khu sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn miễn phí cho tất cả học sinh (Mầm non 

- Lớp 12) đến hết năm học 2020-21. Thông tin thêm về các địa điểm Phân phối Bữa ăn Đến nhận và 

Mang về có sẵn tại đây. Thông tin chi tiết về dịch vụ bữa ăn trong Tháng Một sẽ được cung cấp trước 

khi trở lại trường. 
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• Dịch vụ Chuyên chở: Học khu đang cố gắng thích nghi với các kế hoạch về số lượng hành khách để 

phù hợp với việc trở lại học trực tiếp ở các cấp lớp và chương trình khác nhau. Thông tin thêm sẽ được 

cung cấp trước khi trở lại trường học. 

• Thể thao & Các Hoạt động: Học khu Công lập Jeffco tuân theo các hướng dẫn về y tế công cộng 

của Hiệp Hội Hoạt động Trung Học Colorado (CHSAA), địa phương và tiểu bang. Các hoạt động thể 

thao Mùa B của CHSAA dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 25 Tháng Một. Thông tin về lịch tập luyện và 

các hoạt động sẽ được thông báo ngay khi sẵn có. 

Chúng tôi Yêu cầu Cộng đồng của Chúng ta Hỗ trợ Lẫn nhau 

Cộng đồng Quận Jefferson có thể làm gì để hỗ trợ việc học trực tiếp vào Tháng Một? 

 

Tiếp tục Tuân theo Tất cả các Quy trình về Sức khỏe và An toàn từ Các Tổ chức Y tế Công 

cộng 

Khả năng cung cấp học tập trực tiếp của chúng tôi phụ thuộc vào việc giảm sự lây lan của COVID-19. Chúng 

tôi yêu cầu mọi người trong cộng đồng chúng ta luôn thận trọng trong việc đeo khẩu trang, rửa tay, thực hiện 

giãn cách xã hội và kỷ niệm ngày lễ với những người trong gia đình quý vị và hạn chế tụ tập đông người với 

những người bên ngoài gia đình quý vị. Hãy ở nhà nếu quý vị bị ốm và đi xét nghiệm nếu quý vị có các triệu 

chứng của COVID-19. 

 

Ủng hộ cho Giáo dục 

Thống đốc Polis tuyên bố với công chúng rằng ông tin các trường học an toàn và nên mở cửa cho việc học trực 

tiếp. Mặc dù tuyên bố ủng hộ này được đánh giá cao, nhưng chúng tôi cũng muốn thấy những hành động đi 

kèm với điều đó. Học khu Công lập Jeffco và các học khu khác trong khu vực đô thị đang nỗ lực phối hợp với 

Nhóm Công tác về Trở lại Trường học của Thống đốc để giải quyết những trở ngại đối với việc học trực tiếp. 

Cân nhắc liên hệ với Văn phòng Thống đốc và khuyến khích ông:  

• Ưu tiên nhân viên học khu được tiêm vắc-xin sau các nhân viên y tế, những phản ứng viên đầu tiên và 

những người bị suy giảm miễn dịch/có nguy cơ cao. Điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng chúng tôi 

có thể có đủ nhân viên sẵn sàng làm việc trong trường học hàng ngày bất kể COVID-19 lây lan trong 

cộng đồng. 

• Cung cấp thêm kinh phí và nguồn trợ giúp cho các học khu để trang trải các chi phí bổ sung, thất thoát 

doanh thu, và chi phí thiết bị bổ sung liên quan đến việc hỗ trợ các trường học và học sinh trong suốt 

đại dịch này.  

• Miễn phí cấp phép cho đơn đăng ký CDE và phí kiểm tra lý lịch cho các đơn đăng ký giáo viên thay 

thế mới. 
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• Tiếp tục cung cấp xét nghiệm miễn phí hoặc chi phí thấp trong toàn cộng đồng của chúng ta và đảm 

bảo trả kết quả xét nghiệm COVID-19 nhanh hơn.  

Trở thành Giáo viên Thay thế, Nhân viên Lái Xe buýt, Nhân viên Tạp vụ hoặc Nhân viên Dịch 

vụ Thực phẩm 

Có nhiều thách thức với chúng tôi trong quá trình học trực tiếp trong học kỳ đầu tiên là do các vấn đề về nhân 

sự liên quan đến các quy trình cách ly kiểm dịch, cũng như sự lây lan của vi rút và bệnh tật. Chúng tôi mời toàn 

thể cộng đồng tham gia vào đội ngũ nhân viên Jeffco bằng cách đăng ký trở thành giáo viên thay thế hoặc đảm 

nhận một vị trí toàn thời gian như nhân viên lái xe buýt, nhân viên dịch vụ thực phẩm hoặc các vị trí đang trống 

khác. Hãy xem xét trang web tổng thể về các vị trí công việc của chúng tôi tại đây, và tìm hiểu thêm về các vị 

trí thay thế tại đây. 

 

Lời kết... 

 

Chúng tôi biết rằng kế hoạch của chúng tôi cho Tháng Một sẽ không thể làm tất cả mọi người hài lòng. Có một 

số người muốn các trường quay trở lại học trực tiếp 100% ngay lập tức, và có những người khác muốn chúng 

tôi đợi lâu hơn kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã gặp hàng trăm bên liên quan bao gồm các phụ huynh, học 

sinh, giáo viên, nhân viên hỗ trợ và quản trị viên trong những tuần qua để xem xét kế hoạch và thu thập phản 

hồi. Chúng tôi tin rằng những gì chúng tôi đưa ra ở đây là cách hợp lý, an toàn và ổn định nhất để đưa học sinh 

và nhân viên của chúng tôi trở lại với việc học trực tiếp. 

 

Nhiều tháng liên tục đối phó với đại dịch đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo những cách khác nhau 

và chúng ta sẽ tiếp tục cảm nhận được những ảnh hưởng của điều này trong một thời gian dài. Nhiều người 

trong chúng ta đã và đang phải vừa chăm sóc, làm việc, và đảm nhiệm các trách nhiệm gia đình theo những 

cách thức mới. Một số người trong chúng ta đã và đang làm tất cả những điều này trong khi chúng ta đang 

chống chọi với bệnh tật và đau buồn khi mất đi một người thân yêu, bạn bè hoặc người quen. Mặc dù sự xuất 

hiện của vắc-xin sẽ khiến những điều này chấm dứt trong tương lai, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa đến được điểm 

đó. Trong kỳ nghỉ lễ này và những tuần sắp tới, chúng ta hãy cùng duy trì tình yêu thương, lòng nhân ái và 

niềm hy vọng để khiến cho cuộc sống dễ chịu hơn trong thời điểm khó khăn này. 

 

Trân trọng, 

 

Học khu Công lập Jeffco 
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