Học Khu Trung Học East Side Union

Lập kế hoạch cho Hướng dẫn, và Hỗ trợ Trực tiếp Tại chỗ
Mùa xuân 2020-2021
Là một học khu, chúng tôi cam kết xây dựng một cộng đồng bình đẳng, nơi:
•TẤT CẢ học sinh được chào đón như chính họ
•Thế mạnh và các lĩnh vực phát triển cho tất cả học sinh được biết đến và hỗ trợ
•Nhân viên đáp ứng tích cực các nhu cầu xã hội-tình cảm, sức khỏe và học tập của mỗi học sinh
•TẤT CẢ học sinh tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kỹ năng tư duy chiến lược để tham gia
đầy đủ vào cộng đồng địa phương của họ và xã hội toàn cầu.
Bây giờ quận hạt đã chuyển sang Bậc Cam theo các tiêu chí được nêu trong Blueprint for a Safer Economy, học
khu của chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ trực tiếp, tại chỗ một cách an toàn cho những học sinh được xác định
là cần hỗ trợ thêm và những học sinh chọn tham gia. Kế hoạch của chúng tôi được trình bày dưới đây và quý vị
có thể tìm thấy bằng cách truy cập vào liên kết sau: Reopening Plan.

●

●
●

Do quy mô của các trường trung học phổ thông của chúng tôi, cách duy nhất để duy trì giãn cách xã
hội và khoảng cách thích hợp như được xác định khi mở cửa trở lại bởi Sở Y tế Quận Hạt Santa Clara,
hướng dẫn trực tiếp, tại chỗ, hỗ trợ và can thiệp sẽ được cung cấp thông qua các nhóm cố định bên
trong lớp (lên đến 16) và bên ngoài (lên đến 32). Chúng tôi tin rằng đây là cách khả thi nhất để tiếp
cận hướng dẫn, can thiệp và hỗ trợ trực tiếp, tại chỗ. Mỗi nhóm sẽ bao gồm ít nhất một người lớn.
Mỗi trường sẽ cung cấp hướng dẫn, can thiệp và hỗ trợ trực tiếp, tại chỗ cho nhiều nhóm học sinh
được xác định là cần hỗ trợ thêm và những học sinh chọn tham gia. Sự tham gia của học sinh sẽ là tự
nguyện và nhóm có thể gặp gỡ hàng ngày (thể thao) và / hoặc vào thời gian tư vấn / hướng dẫn được
chỉ định. Tối đa 1000 học sinh tại bất kỳ thời điểm nào trong khuôn viên trường.
Ví dụ nhóm cố định bao gồm các nhóm được xác định trong Learning Continuity and Attendance
Plan (LCP), cũng như các nhóm sau:

●

Học sinh thiếu điểm ở trường được xác định là Học sinh có Nhu cầu
Đặc biệt, Học sinh Học tiếng Anh, học sinh được nhận Nuôi hoặc
McKinney-Vento, những học sinh không tập trung học.

●
●

Nhóm chơi thể thao, câu lạc bộ và Trong chương trình ASSETS.

●

Phụ huynh, có con em sẽ được cung cấp sự can thiệp và hỗ trợ trực tiếp,
tại chỗ sẽ được yêu cầu ký mẫu đơn lựa chọn nếu họ đồng ý để học sinh
tham gia một nhóm cố định trợ giúp trực tiếp.

Học sinh mà cha mẹ đã chọn tham gia để được hướng dẫn, can thiệp và
hỗ trợ trực tiếp.

○ Những học sinh đã được xác định sẽ được nhân viên nhà trường thông báo và cung cấp
thông tin chi tiết về các buổi học, bao gồm các quy trình và yêu cầu về an toàn.
○ Nếu phụ huynh đồng ý cho học sinh tham gia vào nhóm hỗ trợ, phụ huynh sẽ cần đồng
ý tiến hành kiểm tra nhiệt độ và các triệu chứng cho học sinh trước khi đến trường
tham gia các lớp hỗ trợ trực tiếp.
●
●
●
●

Học sinh có thể là thành viên của tối đa hai nhóm cùng một lúc.
Nếu nhóm họp ngoài trời, nhóm có thể gồm 31 học sinh và một người lớn.
Các nhóm có thể gặp nhau trong thời gian hướng dẫn, tư vấn, sau giờ học hoặc vào thứ Bảy.
Trừ khi học sinh đang truy cập wifi của trường, tất cả các học sinh tham gia can thiệp và hỗ trợ trực
tiếp, phải rời khỏi khuôn viên trường ngay sau khi hoàn thành lớp hỗ trợ trực tiếp.
Tất cả học sinh sẽ vẫn vào các tiết học của mình trên trực tuyến. Việc trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ trong
trường cho những học sinh chọn tham gia sẽ diễn ra vào các ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Sáu sau giờ học
trong thời gian tư vấn / hướng dẫn. Các lớp trợ giúp cũng có thể vào ngày Thứ Hai hoặc Thứ Năm cho học
sinh và giáo viên không có tiết thứ 7. Học sinh chọn tham gia sẽ được yêu cầu tuân theo tất cả các quy trình
an toàn bao gồm đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa / vệ sinh tay.

Thời khoá biểu

Dưới đây, quý vị sẽ tìm thấy kế hoạch của từng trường về cách họ sẽ thực hiện Kế hoạch Mở lại trường của
Học khu đã nêu ở trên.
Vui lòng nhấn vào kết nối trường học của con em quý vị.
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