
Kể từ giữa tháng 3 khi các cơ sở trường học ở Kansas đóng cửa, cuộc khủng hoảng COVID-19 đã tiếp tục tác động đến mọi 
khía cạnh cuộc sống chúng ta. Không nơi nào sự tác động này được cảm nhận sâu sắc hơn trong giáo dục công, nơi đang phải 
đối mặt với áp lực cạnh tranh tạo nên sự căng thẳng không thể đo lường được cho các cá nhân, nhà trường, học khu và cộng 
đồng. Trường Công lập Wichita (WPS) tiếp tục làm việc với các chuyên gia, theo dõi dữ liệu y tế công cộng, học hỏi từ các 
đồng nghiệp và thu thập ý kiến từ nhân viên và gia đình. Do đó, Kế hoạch Trở lại Trường Sẵn Sàng Cho Tương Lai là một 
tài liệu liên tục cập nhật phản ánh lộ trình mà WPS sẽ sử dụng để thu hút học sinh và nhân viên vào một môi trường học tập 
an toàn và chất lượng cao trong năm học này.

Phản hồi và việc học bù của học khu sẽ được hướng dẫn bởi kế hoạch chiến lược của Mỗi Học Sinh Sẵn Sàng Cho Tương Lai. 
Đầu tiên và trước hết, kế hoạch trở lại trường của chúng tôi được chú trọng vào sự an toàn và sức khỏe của nhân viên 
WPS, gia đình và học sinh, cũng như cung cấp các cơ hội học tập chất lượng cao và chặt chẽ dù gia đình theo bất kỳ lựa 
chọn nào trong ba sự lựa chọn.

Theo những gì chúng tôi hiểu về các thay đổi COVID-19, cùng với hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng tương ứng, các 
bên liên quan của WPS nên hiểu rằng các kế hoạch của chúng tôi sẽ thay đổi cùng với những hiểu biết này. Chúng tôi 
biết ơn tất cả những người đã tham gia vào nỗ lực lập kế hoạch của chúng tôi và những người sẽ tiếp tục chắc chắn là 
một phần tích cực của một năm học không giống trước.

Tôi yêu cầu mỗi người chúng ta đều thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển và kiên nhẫn với nhau vì chúng ta làm mọi việc với sự 
quan tâm cao nhất dành cho học sinh và nhân viên của mình. Chúng ta sẽ vượt qua một năm đầy thử thách này và CÙNG 
NHAU chúng ta sẽ  MẠNH MẼ HƠN!
Trân Trọng,

SẴN SÀNG CHO TƯƠNG LAI 
TRỞ LẠI TRƯỜNG
Tóm Tắt Kế Hoạch Năm Học 2020-21  
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1. Phụ huynh có thể chọn một trong ba lựa chọn học tập cho con em
để chọn ra điều tốt nhất cho gia đình mình.

Học sinh có nhu cầu đặc biệt có cơ hội đăng ký vào bất kỳ tùy chọn nào, nhưng một số nhóm IEP (Chương trình Giáo dục 
Cá nhân) có thể quyết định điều chỉnh tạm thời cần thiết trong khi cung cấp dịch vụ trong môi trường từ xa hoặc ảo. Các 
nhóm IEP sẽ liên lạc với các gia đình trước khi bắt đầu năm học. Tìm hiểu thêm về cả ba tùy chọn chất lượng cao tại 
www.usd259.org/enroll.

2. Học từ xa sẽ khác với những gì học sinh trải nghiệm
vào mùa xuân năm ngoái.
Chúng tôi lắng nghe phản hồi của quý vị và học được nhiều điều khi chúng tôi xem xét trải nghiệm từ 
chương trình học tập liên tục của chúng tôi từ mùa xuân năm ngoái. Nếu quý vị chọn MySchool Remote 
(Học Từ Xa), con quý vị sẽ nhận được các bài giảng chất lượng cao và cơ hội học tập hấp dẫn trực tiếp từ 
các giáo viên WPS. Học viện Giáo dục Tưởng tượng diễn ra thông qua các nền (platform) học trực tuyến và 
sự kiểm tra thường xuyên với giáo viên và nhân viên. 

3. Lịch năm học 2020-21 sẽ bắt đầu vào Thứ ba, ngày 8
tháng 9.
Tại cuộc họp ngày 30 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Wichita đã phê chuẩn lịch năm học sửa đổi. Học 
sinh sẽ bắt đầu đi học vào ngày 8 tháng 9 và năm học sẽ kết thúc vào ngày 25 tháng 5 như dự kiến 
ban đầu. Hầu hết các ngày tu nghiệp được bỏ trong năm và kỳ nghỉ xuân sẽ diễn ra vào tuần từ 
22-26/3/2021.
Giáo viên sẽ có mặt vào ngày 5 tháng 8 và có thời gian cộng tác và chuẩn bị cho các cơ hội giảng dạy
và học tập mà học sinh của chúng ta có thể được tiếp xúc trong năm nay.

4. Mỗi học sinh WPS sẽ được cung cấp một máy tínhđể
hỗ trợ học tập và truy cập internet nếu cần.
Tất cả học sinh từ PreK đến lớp 12 sẽ nhận được một thiết bị máy tính hiện đại sẽ hỗ trợ việc học trên 
lớp cũng như học từ xa thông qua MySchool Remote (Học Từ Xa) hoặc Education Imagine Academy 
(Học viện Giáo dục Tưởng tượng). Truy cập Internet sẽ được cung cấp nếu học sinh không truy cập 
được ở nhà. Các thiết bị sẽ sẵn sàng phân phát cho học sinh K-12 vào ngày đầu tiên của học kỳ mùa 
thu vào tháng 9, với các thiết bị dành cho học sinh PreK (Mầm non) sẽ sớm có ngay sau đó. Chúng tôi 
sẽ tạo cơ hội cho phụ huynh và gia đình hiểu rõ hơn về cách hỗ trợ học sinh sử dụng các thiết bị này.

5. Bắt buộc đeo khẩu trang.
Sắc lệnh 20-59 của Thống đốc bang yêu cầu tất cả các cá nhân vào tòa nhà WPS phải đeo khẩu 
trang. Vẫn tiếp tục thảo luận về việc học sinh tiểu học có đeo khẩu trang hay không. Nếu hướng dẫn 
thay đổi, kế hoạch WPS sẽ được cập nhật tương ứng. Tất cả học sinh đi bằng phương tiện giao thông 
do học khu cung cấp sẽ đeo khẩu trang khi trên xe bus.

10 Điều Cần Biết về Kế Hoạch Trở Lại 
Trường Sẵn Sàng Cho Tương Lai

LỰA CHỌN 2
     Học Từ Xa

(Học Trực tuyến)

LỰA CHỌN 1
Tại trường

   (học trực tiếp)

LỰA CHỌN 3 Học 
viện Giáo dục 

Tưởng tượng (Ảo)

• Bài giảng trực tiếp truyền thống với các hướng
dẫn nâng cao về an toàn và sức khỏe.

• Thiết bị công nghệ được cung cấp.

• Bài giảng trực tuyến 100%
• Việc học được kết nối với trường cơ sở hoặc trường

magnet
• Thiết bị công nghệ được cung cấp
• Tương tác, tham gia ảo, hàng ngày với giáo viên
• Một ngày học bình thường đầy đủ
• Nhật ký học tập thường xuyên được gửi bởi phụ

huynh /học sinh / giáo viên
• Có thể chọn lựa quay lại học tại trường vào kỳ nghỉ

giữa học kỳ

• Thời gian biểu linh hoạt
• Thiết bị công nghệ được cung cấp  
• Tự học
• Kiểm tra thường xuyên với nhân viên và giáo viên
• Chương trình học trực tuyến mạnh mẽ
• Được KSHAA và NCAA phê duyệt 
• Có thể nộp đơn yêu cầu chuyển tiếp đặc biệt để
trở lại trường cơ sở vào cuối học kỳ

Chương Trình
đã đầy chỗ 

cho năm học 2020-21
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6. Thực hành an toàn và vệ sinh quan trọng sẽ được áp dụng tại
mỗi cơ sở của học khu.

7. Tất cả các cơ sở sẽ phải thận trọng và thực hành
giãn cách xã hội.
Các trường học của chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các chiến lược có sẵn để thực hiện Sắc Lệnh 20-59 của 
Thống đốc, bao gồm việc thực hành giãn cách học sinh trong giờ ăn trưa, giờ chuyển tiếp, và giờ nghỉ 
để vệ sinh và rửa tay. Giãn cách xã hội không bắt buộc cho các lớp giảng dạy trực tiếp khi đeo khẩu 
trang. Ngoài ra, những học sinh đi xe bus sẽ tuân theo cách thức lên/ xuống xe và ngồi ghế được chỉ 
định để cung cấp môi trường an toàn nhất có thể.

8. Hạn chế việc vào tòa nhà.
Để giữ học sinh và nhân viên an toàn, và hỗ trợ việc truy dấu sẽ cần phải thực hiện trong trường hợp 
có khả năng tiếp xúc, việc vào tòa nhà sẽ bị đình chỉ đối với tất cả mọi người ngoại trừ nhân viên, 
khách và nhà cung cấp thiết yếu. Chúng tôi sẽ xem xét kế hoạch ra vào tòa nhà trước khi kết thúc mỗi 
quý học để xác định xem khả năng ra vào có thay đổi hay không. Trong thời gian này, tòa nhà cho 
thuê của các đối tác bên ngoài cũng sẽ bị đình chỉ.

9. Hãy ở nhà nếu bị bệnh!
Để bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của tất cả học sinh, nhân viên và gia đình, những ai cảm thấy bị bệnh 
phải Ở NHÀ. Yêu cầu kiểm tra nhiệt độ hàng ngày và tự kiểm tra. Bất cứ ai có nhiệt độ từ 100,4 trở 
lên phải về nhà ngay lập tức. Nhân viên có câu hỏi về ảnh hưởng của sự vắng mặt có thể liên hệ với 
bộ phận Nhân Sự.

10. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe và
chuẩn bị để điều chỉnh kế hoạch và việc thực hiện của chúng
tôi nếu cần thiết
Hướng Dẫn Quyết Định Mô Hình Học Tập của chúng tôi thể hiện quy trình đánh giá mà Hội đồng Giáo dục Wichita 
sử dụng để xác định thời điểm nào cả ba mô hình học tập đều có sẵn hoặc khi nào WPS sẽ cần phải đình chỉ tất 
cả các lớp học trực tiếp và chỉ cung cấp cho học sinh các tùy chọn học trực tuyến mà thôi. Các gia đình nên chuẩn 
bị kế hoạch chăm sóc trẻ nếu lớp học hoặc trường học tạm thời đình chỉ việc học trực tiếp vì có bệnh. Quyết định 
của tính chất này sẽ được đưa ra trong sự hợp tác với Sở Y tế Hạt Sedgwick (SCHD).

Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho cả ba mô hình học tập sẽ được sử dụng khi trường bắt đầu vào ngày 8 
tháng 9. Chúng tôi sẽ đánh giá dữ liệu y tế công cộng phối hợp với SCHD và xác nhận vào ngày 20 tháng 8 để 
chúng ta có thể tiến hành theo cách này.

Các sản phẩm 
tẩy rửa và vệ 

sinh làm sạch tay 
thích hợp sẽ có 
sẵn để thường 
xuyên lau rửa.

Các kỹ thuật vệ sinh 
cá nhân đúng cách 
được khuyến khích, 

bao gồm rửa tay và ho 
vào khuỷu tay của bạn

Vòi uống nước được 
thay thế bằng trạm 
lấy nước bằng chai

Cách xử lý không 
khí được điều chỉnh 
để đẩy mạnh tiêu 
chuẩn lưu thông 
không khí được 

khuyến nghị

Cách thức giải quyết 
các trường hợp 

COVID-19 tiềm năng 
hoặc đã được xác 

nhận
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https://www.coronavirus.kdheks.gov/DocumentCenter/View/113/Cold-vs-Flu-vs-Allergies-vs-Coronavirus-PDF---3-19-20
https://www.usd259.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28719&dataid=36470&FileName=COVID%20Response%20Combined%20Final.pdf
https://www.usd259.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28719&dataid=36470&FileName=COVID%20Response%20Combined%20Final.pdf
https://www.usd259.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28719&dataid=36470&FileName=COVID%20Response%20Combined%20Final.pdf
https://www.usd259.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=28719&dataid=36470&FileName=COVID%20Response%20Combined%20Final.pdf


/wichitapublicschools

@wichitausd259

@wichitausd259

wichitapublicschools

www.usd259.org

Chi tiết Trở lại Trường Sẵn sàng cho Tương lai
Chúng tôi ý thức rằng các gia đình có thể có câu hỏi về hàng trăm chi tiết có trong Kế hoạch Trở lại 

Trường Sẵn sàng cho Tương lai của chúng tôi, bao gồm các chủ đề như chương trình Latchkey, vận động 
viên, đồ dùng học tập, các môn học, chuyến đi dã ngoại và nhiều thứ khác.

Kế hoạch của chúng tôi là một tài liệu liên tục cập nhật dựa trên các thay đổi về tình hình sức khỏe, và 
hướng dẫn từ các đối tác và các chi tiết mới xuất hiện. Khi có thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ cập nhật trên 

trang web của mình www.usd259.org/WPSreturn.

Câu Hỏi?
Vui lòng gọi cho trường của quý vị hoặc email câu hỏi của quý vị đến info@usd259.net.

903 S. Edgemoor
Wichita, KS 67218

usd259.org/WPSreturn
info@usd259.net

Kết nối với WPS
Theo dõi các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi để biết các nội 
dung cập nhật WPS. 

Tài liệu được cập nhật 7-30-20
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https://www.facebook.com/wichitapublicschools
https://twitter.com/WichitaUSD259
https://www.instagram.com/wichitausd259/
https://www.youtube.com/channel/UCwhhaQp1bOE4NpAD2BKjlQw
http://www.usd259.org
http://www.usd259.org/WPSreturn
mailto:info%40usd259.net?subject=
https://www.usd259.org/WPSreturn



