Học khu trung học East Side Union

Cập nhật thông tin học kỳ hai
Novel Coronavirus (COVID-19)
Năm học 2020/21
Học kỳ mùa xuân
Đã sửa đổi - ngày 15 tháng 3 năm 2021
Để biết Hướng dẫn Y tế Công cộng của Tiểu bang và Quận Hạt, vui lòng nhấn vào bên dưới:
Blueprint for a Safer Economy
1. Tình trạng cho trường học mở lại trong thời gian còn lại của học kỳ hai của năm học này
như thế nào?
Tất cả các trường học và chương trình sẽ tiếp tục học trực tuyến. Các trường bây giờ sẽ chuyển
sang Giai đoạn 3. Giai đoạn 3 là sự mở rộng của Giai đoạn 2. Trong Giai đoạn 3, các trường sẽ
cung cấp học trực tiếp, tại trường và hỗ trợ cho các nhóm học sinh sẽ được chỉ định vào các
nhóm cố định và hoàn toàn tự nguyện. Các nhóm có thể gặp nhau tối đa năm ngày mỗi tuần
trong thời gian tư vấn/hướng dẫn, sau giờ học và/hoặc các ngày thứ Bảy. Tối đa 1000 học sinh
tại bất kỳ thời điểm nào trong khuôn viên trường.

2. Tình trạng chuyển sang Giai đoạn 3 là gì?
Nhóm Đặc nhiệm Mở lại Trường học của Học khu (bao gồm phụ huynh, học sinh và nhân viên)
đã đưa ra các đề nghị cho việc mở lại ở Giai đoạn 3, sẽ học trực tiếp tại trường và hỗ trợ cho
các nhóm học sinh. Nhóm đặc nhiệm đề xuất sửa đổi Giai đoạn 3 của kế hoạch mở cửa trở lại
của chúng tôi, với các điều kiện sau đây được đáp ứng:
Các trường hợp nhiễm bệnh mới hàng ngày ở Quận Hạt Santa Clara ở mức trung bình
trong ba ngày liên tiếp (COVID-19) và;

● Theo dõi và các biện pháp truy tìm được thực hiện đầy đủ ở học khu(Human Resources);
● Bất kỳ học sinh/nhân viên nào tham gia học trực tiếp, tại trường và hỗ trợ cho các nhóm

học sinh mở rộng đều phải trải qua cuộc kiểm tra triệu chứng mỗi ngày nếu họ dự kiến sẽ
đến trường. ESUHSD sử dụng Công ty Y tá để kiểm tra cho nhân viên của chúng tôi;

● Không ai, sau khi được xét nghiệm dương tính với COVID-19, có thể đến trường cho đến
khi kết quả xét nghiệm âm tính được cung cấp hoặc 10 ngày cách ly hoàn tất(Reporting
Symptoms).

● Học sinh sẽ thường xuyên được kiểm tra COVID-19.
tham gia thử nghiệm

trừ khi phụ huynh chọn không

Trong Giai đoạn 3, các trường sẽ hỗ trợ học trực tiếp tại trường cho các nhóm học sinh, những
học sinh sẽ được chỉ định vào các nhóm học cố định và hoàn toàn tự nguyện. Các nhóm có thể
gặp nhau tối đa năm ngày mỗi tuần trong thời gian tư vấn/hướng dẫn, sau giờ học và/hoặc các
ngày thứ Bảy. Tối đa 1000 học sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong khuôn viên trường.
3. Khi nào thì giai đoạn 3 bắt đầu?
Ngay sau khi các trường xác định được những học sinh sẽ được hỗ trợ trực tiếp tại trường, cũng
như các giáo viên hỗ trợ, chúng tôi sẽ thông báo trước 5 ngày cho nhân viên theo thỏa thuận
của chúng tôi với đơn vị thương lượng của chúng tôi.
4. Học sinh được chọn như thế nào cho Giai đoạn 3?
Giai đoạn 3 là sự mở rộng của Giai đoạn 2. Đối với Giai đoạn 2, học sinh được xác định bằng
cách sử dụng hệ thống cảnh báo của chúng tôi, hệ thống này thu thập dữ liệu từ điểm của các
kỳ chấm điểm, điểm chuyên cần và hạnh kiểm. Học sinh được xác định thông qua báo cáo đang
nhận được D và / hoặc F trong các lớp học, có thể không tham gia các lớp học của mình và /
hoặc về hành vi. Đặc biệt, các học sinh được xác định là được nhận nuôi, Mckinney-Vento,
học sinh có nhu cầu đặc biệt và Học sinh Anh ngữ không phải là ngôn ngữ chính đang cần hỗ
trợ thêm là mục tiêu của Giai đoạn 2. Đối với Giai đoạn 3, chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu
đến các nhóm học sinh được xác định ở trên và sẽ mở rộng sang các học sinh khác dựa trên số
giáo viên đăng ký hỗ trợ và nhóm học sinh do giáo viên xác định.
5. Nếu học sinh được xác định là cần hỗ trợ, học sinh có phải bắt buộc nhận hỗ trợ trực tiếp
tại trường không?
Không. Việc cung cấp hỗ trợ và can thiệp bổ sung cho các học sinh được xác định là hoàn toàn
tự nguyện. Mặc dù chúng tôi khuyến khích và đặc biệt khuyến khích những học sinh được xác
định nên tận dụng hỗ trợ trực tiếp tại trường, chúng tôi tôn trọng quyết định của gia đình. Các
gia đình phải ký vào một mẫu đơn đăng ký để tham gia.
6. Điều gì xảy ra nếu học sinh không được nhà trường xác định là cần hỗ trợ, tôi có được
phép chọn cho con em của chúng tôi tham gia không?
Tại thời điểm này, chúng tôi chỉ cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho các học sinh được xác định ở
từng trường. Tuy nhiên, nếu trường có đủ nhân viên và chưa đáp ứng được số lượng tối đa của
nhóm hoặc học sinh, trường có thể cho phép các học sinh khác tham gia. Các gia đình phải ký
vào một mẫu đơn đăng ký để tham gia.
7. Ai sẽ cung cấp hỗ trợ trực tiếp, tại trường?
Mỗi trường sẽ xác định những giáo viên đã tình nguyện cung cấp hỗ trợ trực tiếp. Điều này có
thể bao gồm giáo viên, nhân viên hỗ trợ, giáo sư cố vấn, cố vấn và / hoặc nhân viên thư viện.

8. Khi nào thì hỗ trợ trực tiếp, tại trường sẽ diễn ra và học sinh có phải tham gia các lớp học
bình thường theo thời khoá biểu của học sinh trên zoom không?
Giai đoạn 3 hỗ trợ trực tiếp, tại trường sẽ diễn ra trong thời gian hướng dẫn và tư vấn đã được
lên thời khoá biểu hiện tại vào Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu. Sau giờ học và các ngày thứ Bảy
cũng sẽ là các lựa chọn tùy thuộc vào sự sẵn sàng của các nhân viên. Học sinh sẽ vẫn phải tham
gia các lớp học của các em qua các lớp trực tuyến theo thời khoá biểu trong tuần.
9. Liệu học sinh có thể chọn ngừng tham gia bất cứ lúc nào sau khi hỗ trợ trực tiếp, tại
trường đã bắt đầu?
Được. Mặc dù chúng tôi khuyến khích học sinh nên ở lại toàn bộ thời gian trợ giúp trực tiếp, tại
trường của nhóm, chúng tôi hiểu rằng học sinh có quyền chọn không tham gia.
10. Điều gì sẽ xảy ra nếu học sinh là một vận động viên và được xác định là cần hỗ trợ?
Học sinh có thể tham gia vào một nhóm học cố định trong quá trình tư vấn / hướng dẫn và cũng
có thể tham gia nhóm tập thể thao. Tuy nhiên, các em không thể di chuyển giữa các nhóm tư
vấn / hướng dẫn trong cùng một khoảng thời gian ba tuần. Ví dụ: nếu một học sinh thuộc nhóm
toán học vào thứ Tư, thì các em không thể là thành viên của nhóm học tiếng Anh học vào thứ
sáu. Các em có thể gặp gỡ nhóm học lớp toán trong ba tuần và sau đó chuyển sang nhóm học
tiếng Anh sau khi ba tuần kết thúc. Sau khi bắt đầu nhóm mới, các em không thể quay lại nhóm
cũ trong khoảng thời gian ba tuần mới.
11. Nếu học sinh không cần hỗ trợ, thì có những cơ hội nào khác cho các hoạt động trực tiếp?
Các hoạt động khác có sẵn cho học sinh bao gồm điền kinh và câu lạc bộ. Học sinh có thể tham
gia vào các hoạt động thể thao tại trường nếu các em là thành viên của một đội hoặc các em có
thể tham gia vào một câu lạc bộ như câu lạc bộ lớp, câu lạc bộ văn hóa hoặc ASB. Điều quan
trọng cần lưu ý là các câu lạc bộ có sẵn sàn hay không đều phụ thuộc vào số lượng nhân viên
tại mỗi trường.
12. Những hỗ trợ nào khác dành cho học sinh cần hỗ trợ nhưng không thể tham gia trực tiếp
tại trường?
Học sinh có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong suốt thời gian hướng dẫn và tư vấn theo thời
khoá biểu học qua Zoom. Giáo viên sẵn sàng trợ giúp cho học sinh vào các ngày Thứ Ba, Thứ
Tư và Thứ Sáu trong thời gian hướng dẫn và tư vấn đã chỉ định. Hỗ trợ thêm có sẵn bằng cách
liên hệ với nhà trường và yêu cầu được hỗ trợ. Phụ huynh có thể yêu cầu hỗ trợ bằng cách điền
vào mẫu đơn sau: Parent/Guardian Request For Assistance
Thời khoá biểu học kỳ mùa Xuân: Lịch trình dưới đây là thời khoá biểu toàn học khu sẽ được tuân
theo bởi tất cả các trường. Nó bao gồm 4 ngày dạy trực tuyến với một ngày (thứ Tư) được lên lịch cho
thời gian làm việc độc lập của 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 bài học của trường
và hỗ trợ từ giáo viên. Bữa trưa sẽ được cung cấp tại hầu hết các trường dưới dạng đến nhận và đem về
từ 11:45 sáng - 12:50 trưa.

Giờ/Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

8:30-10:00

Tiết 1

Tiết 2

Tiết 1

Tiết 2

10:00-10:15

GIẢI LAO

GIẢI LAO

GIẢI LAO

GIẢI LAO

10:15-11:45

Tiết 3

Tiết 4

Thời gian làm việc độc
lập cho học sinh: Học
sinh phải hoàn thành
các bài tập từ các lớp
của mình và / hoặc truy
cập các nguồn trực
tuyến.

Tiết 3

Tiết 4

11:45-12:50

BỮA TRƯA

BỮA TRƯA

BỮA TRƯA

BỮA TRƯA

BỮA TRƯA

12:50-2:20

Tiết 5

Tiết 6

Hướng dẫn / Tư vấn

Tiết 5

Tiết 6

2:20-2:30

GIẢI LAO

GIẢI LAO

GIẢI LAO

GIẢI LAO

2:30-4:00

Tiết 7

Hướng dẫn / Tư
vấn

Tiết 7

Hướng dẫn / Tư
vấn

