Học Khu Trung Học East Side Union

Cập nhật các thông tin cho học kỳ hai
Novel Coronavirus (COVID-19)
Năm học 2020/21
Spring Semester (Học kỳ 2)
Để biết thêm Hướng dẫn Y tế Công cộng của Tiểu bang và Quận hạt, xin vui lòng nhấn vào
bên dưới:
Blueprint for a Safer Economy
1. Tình trạng trường học mở cửa trở lại học kỳ 2 năm học này như thế nào?
Tất cả các trường học và chương trình sẽ tiếp tục học trực tuyến. Các trường sẽ tiếp tục với
Giai đoạn 2 chỉ để giúp đỡ và hỗ trợ học sinh trực tiếp nếu cần, như trường hợp đã xảy ra hồi
tháng 10. Chúng tôi sẽ không cung cấp các lớp học trực tiếp vào thời điểm này. Việc mở cửa trở
lại của chúng tôi là một cách tiếp cận theo từng giai đoạn, với Giai đoạn 2 là hỗ trợ trực tiếp, tại
chỗ cho các học sinh được xác định cần được giúp đỡ và hỗ trợ.

2. Trạng thái chuyển sang Giai đoạn 3 là gì?
Nhóm Đặc biệt cho việc Mở lại Trường học của học khu (bao gồm phụ huynh, học sinh và nhân
viên học khu) đã đưa ra các đề xuất cho việc mở trường trở lại ở Giai đoạn 3 sẽ là học trực tiếp
tại trường và các hỗ trợ sẽ mở rộng thêm cho các nhóm học sinh. Nhóm đặc biệt này khuyến
nghị rằng Giai đoạn 3 sẽ chỉ xảy ra nếu các điều kiện bên dưới được đáp ứng:

● Các trường hợp mới hàng ngày ở Quận Hạt Santa Clara ở mức tối thiểu trong ba
ngày liên tiếp (COVID-19) và;

● Theo dõi và truy tìm được thực hiện đầy đủ ở học khu (Bộ phận Nhân sự);
● Bất kỳ học sinh / nhân viên nào tham gia các lớp trực tiếp, tại chỗ và hỗ trợ cho các nhóm
học sinh đều phải trải qua cuộc kiểm tra các triệu chứng mỗi ngày khi họ dự kiến đến
trường. Học khu East Side Union sử dụng công ty Y tá cho các nhân viên của chúng tôi;

● Không người nào đã từng có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, có thể quay lại
trường cho đến khi có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc hoàn thành 14 ngày kiểm dịch cách

ly (Reporting Symptoms).
Trong Giai đoạn 3, các trường sẽ hỗ trợ trực tiếp tại chỗ và mở rộng hỗ trợ cho các nhóm học sinh, những
học sinh sẽ được chỉ định vào các nhóm trên cơ sở tự nguyện. Các nhóm có thể gặp nhau tối đa năm ngày
mỗi tuần. Một học sinh / giáo viên chỉ có thể tham gia vào một nhóm duy nhất tại một thời điểm. Học sinh
và giáo viên có thể thay đổi vào các nhóm khác sau ba đến năm tuần một lần với bảy ngày giữa các nhóm.
Chỉ được tối đa 500 học sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong khuôn viên trường.
Vào ngày 10 tháng 12, 2020, Quận hạt Santa Clara nằm trong Bậc Tím với hơn 1000 trường hợp mới mỗi ngày.

Thời khoá biểu của học kỳ 2: Thời khoá biểu dưới đây là thời khoá biểu mà toàn học khu sẽ tuân theo ở tất
cả các trường trong học khu. Nó bao gồm 4 ngày học trực tuyến với một ngày (thứ Tư) được lên lịch cho
thời gian học độc lập của các em học sinh vào buổi sáng và thời gian hướng dẫn / tư vấn vào buổi chiều cho
các hoạt động như tư vấn học tập, các buổi làm việc với nhân viên xã hội, các hỗ trợ bài học trường và
hướng dẫn từ giáo viên. Bữa trưa sẽ được cung cấp tại tất cả các trường và từ 11:45 sáng - 12:50 chiều.
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