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WPS Advance

Môi trường Học tập và Làm việc Lành mạnh 
• Từ ngày 6 tháng 7 năm 2021, việc mang khẩu trang sẽ là tùy chọn của tất cả

nhân viên và học sinh.
• Tất cả các biện pháp y tế công cộng sẽ được tuân thủ (bao gồm việc hạn chế đi lại,

yêu cầu cách ly, nghi thức tiêm chủng, v.v.).
• Tiêm phòng không bắt buộc nhưng được khuyến khích mạnh mẽ.
• Tiếp tục phổ biến các cơ hội tiêm phòng cho học sinh và người lớn dựa trên

việc hội đủ điều kiện.
• Nước rửa tay và sát khuẩn tay có sẵn để các trường đặt hàng qua Oracle như đã làm trong

năm học 20-21.
• Việc rửa tay tiếp tục được  nhấn mạnh.
• Việc tăng cường xử lý không khí sẽ được tiếp tục.
• Quá trình làm sạch theo quy trình cúm sẽ tiếp tục trong năm.
• Y tá sẽ tiếp tục theo dõi bệnh và tuân theo các quy trình COVID hiện có, nếu có lo

lắng về bệnh tình của học sinh hoặc nhân viên.
• Học sinh và nhân viên sẽ được khuyến khích ở nhà nếu bị bệnh.
• Xét nghiệm COVID sẽ tiếp tục cung cấp theo lịch hẹn.
• Nhân viên sẽ sử dụng phép bệnh (sick leave) nếu họ phải cách ly dựa trên hướng dẫn của SCHD.
• Nghi thức COVID đã sửa đổi sẽ được phát triển, dựa trên khuôn khổ được sử dụng trong năm

học 20-21 để hướng dẫn WPS cách xử lý những trường hợp nghi ngờ hoặc được xác nhận nhiễm
COVID-19

Cơ hội Học tập 
• Mô hình Học Ảo sẽ có sẵn thông qua Education Imagine Academy;  mô hình Học Từ

Từ Xa (MySchool Remote) sẽ chấm dứt, theo hướng dẫn của Sở Giáo dục Kansas.
• Học sinh tiếp tục nhận thiết bị và quyền truy cập internet, và giáo viên sẽ kết hợp

việc sử dụng công nghệ sáng tạo vào bài giảng trong lớp để mở rộng cơ hội cho
người học.

• Mỗi đội IEP (bao gồm cả phụ huynh của học sinh) sẽ đánh giá nhu cầu riêng của
từng học sinh và xác định liệu cần thiết hỗ trợ thêm để cung cấp cho học sinh đó
nền giáo dục công cộng miễn phí và phù hợp.

• Trọng tâm chú ý đang được hướng đến việc học tập về mặt tình cảm-xã hội và hỗ
trợ cho học sinh, cũng như nhân viên, vì đây là một trong ba lĩnh vực được các bên
liên quan ưu tiên sử dụng quỹ ESSER.
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Hoạt động của Học sinh, Nhân viên và Đối tác 
• Các hoạt động này sẽ trở lại trong năm học 21-22 tuân theo các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe
đang có sẵn dành cho nhân viên, học sinh và khách. Nếu cần thiết thay đổi vì sức khỏe cộng đồng thì
các hoạt động này có thể được điều chỉnh.

- Hoạt động của phụ huynh, đối tác cộng đồng và tình nguyện viên
- Các chuyến đi thực tế và các hoạt động gây quỹ của trường
- Học sinh trao đổi văn hóa sẽ được phép đăng ký học tại WPS
- Đăng ký sử dụng các phương tiện trong nhà và ngoài trời
- Các hoạt động của trường bao gồm các cuộc họp cổ động thể thao, sự kiện

thể thao và các buổi biểu diễn
• Việc đi lại của nhân viên và học sinh có thể tiếp tục dựa theo Hướng dẫn Đi lại của học khu trong thời
gian COVID-19 (hiện đang ở Cấp độ 2 - Đi lại Thường xuyên có Hạn chế)

Dịch vụ Thực Phẩm 
• Tất cả học sinh sẽ được ăn miễn phí (ngoại trừ gọi theo yêu cầu) theo hướng dẫn của liên bang
• Khảo sát Thu nhập Hộ gia đình sẽ được dùng thay cho mẫu bữa trưa miễn phí / giảm giá của liên 
bang trong năm học 21-22
• Các bữa ăn sẽ được phát cho học sinh tại trường và sẽ không có địa điểm phân phối
bữa ăn từ xa
• Thực đơn sẽ tương tự chương trình bữa trưa và bữa sáng truyền thống trước đại dịch
• Ưu tiên bữa sáng

- Bữa sáng trong lớp sẽ tiếp tục ở tất cả các trường tiểu học
- Các trường trung học đang phát triển kế hoạch cho bữa sáng cơ hội thứ hai

hoặc bữa sáng sau giờ chuông rung
• Học sinh muốn gọi thêm món cho bữa trưa của mình sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho các 
món gọi thêm. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp cho các gia đình vào đầu năm học.  

Những Vấn đề Khác 
• Các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục sẽ trở lại mô hình hoạt động chuẩn vào
ngày 26 tháng 7
• Chương trình phát sóng trực tiếp các cuộc họp BOE sẽ tiếp tục
• WPS-TV: Cox Cable Kênh 20
• Trực tuyến: usd259.org/WPSTVonline
• Ứng dụng LiveStream: theo Trường Công lập Wichita
• Tweets trực tiếp: @ wichitausd259
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