Tác Động từ Quyết Định Chọn Phương Thức Học Tập
Kế Hoạch Trở Lại Trường Sẵn Sàng Cho Tương Lại của Trường Công Lập Wichita

Học sinh ghi danh Học viện Giáo dục Ảo sẽ tiếp tục học trong mô hình ảo đó bất kể
mức độ hạn chế do Hội đồng Giáo dục chỉ định.

Tình Trạng:
Áp dụng với

Hạn Chế Thấp
(xanh lá cây)

Hạn Chế Vừa Phải
(vàng)

Giáo viên Dạy Trực tiếp và Học Từ Xa
sẽ dạy từ trường của họ.

Hạn Chế Vừa Phải
(cam)

Mầm Non(PreK)-12 Mầm Non(PreK)-12 PreK-5
Tại Trường
hoặc Từ Xa
(dựa trên
lựa chọn
của cha
mẹ)

6-12

Hạn Chế Cao
(đỏ)

PreK-12

Phương Thức Học

Trực Tiếp Tại Trường

Tại Trường hoặc Từ Xa
(dựa trên lựa chọn của
cha mẹ)

Các Hoạt Động ở
Trường

Học Tại Chỗ thực hiện
theo hướng dẫn của Kế
hoạch Trở lại Trường
Sẵn sàng cho Tương
lai. Các cơ sở nên giới
hạn sức chứa để cho
phép giãn cách xã hội 6'.
Yêu cầu đeo khẩu trang.

Không có hoạt động
toàn trường. Hoạt
động nhóm nhỏ hạn
chế; Yêu cầu khẩu trang
và giãn cách xã hội;
nhóm ổn định với số
lượng nhóm hạn chế.
Không có hoạt động
rủi ro cao. Không du
ngoạn theo nhóm. Điều
kiện / thực hành có thể
tiếp tục với các sửa đổi.

Chỉ thực hiện từ xa

Chỉ thực hiện từ xa

Khán Giả

Học Tại Chỗ thực hiện
theo hướng dẫn của Kế
hoạch Trở lại Trường
Sẵn sàng cho Tương lai.
Các cơ sở nên giới hạn
sức chứa để cho phép
giãn cách xã hội 6'. Yêu
cầu đeo khẩu trang.

Cho phép: Giãn cách
theo nhóm hộ gia đình;
khẩu trang nếu ở trong
nhà. yêu cầu giãn cách
xã hội 6’; tổng số nhóm
bị giới hạn theo hướng
dẫn.

Chỉ từ xa

Chỉ từ xa

Khách đến thăm

Học Tại Chỗ thực hiện theo
hướng dẫn của Kế hoạch
Trở lại Trường Sẵn sàng
cho Tương lai. Các cơ sở
nên giới hạn sức chứa để
cho phép giãn cách xã hội
6'. Yêu cầu đeo khẩu trang.

Giới hạn bởi cuộc hẹn;
Bắt buộc đeo khẩu trang
và giãn cách xã hội; Phải
đáp ứng các yêu cầu vào
tòa nhà.

Giới hạn bởi cuộc
hẹn; Bắt buộc đeo
khẩu trang và giãn
cách xã hội; Phải đáp
ứng các yêu cầu vào
tòa nhà.

Không được phép

Sân chơi

Tại Chỗ thực hiện theo
hướng dẫn của Kế
hoạch Trở lại Trường
Sẵn sàng cho Tương
lai. Các cơ sở nên giới
hạn sức chứa để cho
phép giãn cách xã hội 6'.
Yêu cầu đeo khẩu trang.

Không gian mở: Sức
chứa cho phép giãn
cách xã hội 6'; tổng số
nhóm bị giới hạn theo
hướng dẫn.

Mở: Sức chứa cho phép
giãn cách xã hội 6'; bắt
buộc đeo khẩu trang
nếu giãn cách xã hội
duy trì dưới 6'; tổng số
nhóm bị giới hạn theo
hướng dẫn.

Không được phép

(Thính Giả

Học Từ Xa
với tất cả
học sinh

Học Từ Xa với tất
cả học sinh

LƯU Ý: Các đề nghị sau đây có thể thay đổi theo hành động của chính quyền liên bang, tiểu bang, quận hoặc địa phương.
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Tác Động từ Quyết Định Chọn Phương Thức Học Tập
Kế hoạch Trở lại Trường Sẵn sàng cho Tương lai của Trường Công Lập Wichita

Tiêu Chí Ra
Quyết Định
Đối với Tòa
Nhà*

Tiêu Chí Đưa ra
Quyết Định Dựa
vào Dữ Liệu
Học sinh vắng mặt
so với tỷ lệ vắng mặt
bình quân hàng
ngày ở tòa nhà trong
năm 2019-20

Xanh Lá

<3.0%
trên
mốc chuẩn

Vàng

Cam

3.0-5.9%
6.0-9.9%
trên
trên
mốc chuẩn mốc chuẩn

Đỏ

≥10%
trên
mốc chuẩn

(nghĩa là 5%)

Tiêu Chí
Cộng Đồng
Tỷ lệ phần trăm trường
hợp dương tính trong 2
tuần của Quận

≤5%

5.1-9.9%

10-14.9%

≥15%

0-50
ca mới

51-100
ca mới

101-150
ca mới

≥151
ca mới

(% xét nghiệm dương tính / tổng
số xét nghiệm đã thực hiện)

Tiêu Chí
Tỷ lệ nhiễm tích lũy trong
Cộng Đồng**
2 tuần của Quận
(số ca mới/100 ngàn so với 2 tuần
trước đó)

Tiêu Chí
Cộng Đồng

Xu hướng tỉ lệ
nhiễm của
Quận

Giảm

Ổn định

Ổn định

Tăng

Hướng dẫn ra quyết định này dựa trên các tiêu chí của Bộ Giáo dục Kansas
với những sửa đổi nhỏ..
*tỷ lệ vắng mặt tăng lên sẽ dẫn đến cuộc thảo luận với các quan chức y tế địa phương về các bước tiếp theo
**ví dụ, 15 trường hợp trong 50.000 sẽ bằng 30 trên 100K và 1 trường hợp cho 4.000 sẽ bằng 25 trên 100K
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Định Nghĩa về Quyết Định Chọn Phương Thức Học Tập
Kế Hoạch Trở Lại Trường Sẵn Sàng Cho Tương Lại của Trường Công Lập Wichita

Phương Thức Học Tập
Tại Trường / Tại Chỗ
•
•

Giảng Dạy truyền thống, trực diện với các nguyên tắc nâng cao về an toàn và sức khỏe.
Thiết bị công nghệ được cung cấp

Học Từ Xa
• Giảng Dạy trực tuyến 100%
• Việc học được kết nối với trường cơ sở / trường chuyên (magnet)
• Thiết bị công nghệ được cung cấp
• Tham gia, tương tác hàng ngày với giáo viên
• Ngày học bình thường đầy đủ
• Nhật ký học tập được phụ huynh / học sinh / giáo viên ghi lại thường xuyên
• Có thể chọn quay lại phương thức học tập tại chỗ vào kỳ nghỉ giữa học kỳ
Học Viện Giáo Dục Ảo
• Thời khóa biểu linh hoạt
• Thiết bị công nghệ được cung cấp
• Học theo nhịp độ của chính mình
• Kiểm tra thường xuyên với nhân viên và giáo viên
• Chương trình giảng dạy trực tuyến chất lượng
• Được KSHAA and NCAA phê duyệt
• Có thể gửi yêu cầu chuyển trường đặc biệt để trở lại trường cơ sở vào cuối học kỳ

Mức độ Hoạt động

Theo định nghĩa của Ủy ban Cố vấn Y Khoa Thể thao của Hiệp hội Trung học Tiểu bang của Liên Đoàn
Quốc gia và được thông qua trong tài liệu hướng dẫn Thay đổi Điều hướng KSDE.
Các hoạt động rủi ro cao
Bao gồm đấu vật, bóng đá (football), bóng vợt, cổ vũ (nhào lộn)
Các hoạt động rủi ro vừa phải
Bao gồm bóng rổ, bóng chuyền, bóng chày / bóng mềm, bóng đá (soccer), thể dục dụng cụ, bơi tiếp
sức, nhảy sào, nhảy cao, nhảy xa
Các hoạt động ít rủi ro hơn
Bao gồm các sự kiện chạy riêng lẻ, cổ vũ / khiêu vũ bên lề, chạy việt dã
LƯU Ý: Một số hoạt động được liệt kê ở trên có thể chuyển hạng (rủi ro) tùy thuộc vào các biện pháp
giảm thiểu (thời gian bắt đầu so le, làm vệ sinh dụng cụ giữa các lần sử dụng, khoảng cách, v.v.).
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