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Lớp K0 - 3Tuần học từ 01/3

Lớp 4 - 8 Tuần học từ 15/3 

Lớp 9 - 12 Tuần học từ 29/3 

Học sinh có ưu tiên học trực tiếp caoTuần học từ 01/02

*Nếu cần, mỗi giai đoạn học này có thể được hoãn lại 1 – 2 tuần tùy theo 
môi trường y tế cộng đồng. 

Điều chỉnh thời gian quay lại 
học trực tiếp*
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Thông số cập 
nhật về dịch 
COVID của BPHC

Liên kết về Các 
thông số tại 
bphc.org
Liên kết về  báo 
cáo mới nhất

● Các ca nhiễm COVID-19 mới ở khu dân cư Boston: 
Thông tin này cho chúng ta biết có bao nhiêu ca nhiễm 
mới mỗi ngày và tốc độ lây lan của COVID-19 ở Boston

● Ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng: Thông tin này cho 
chúng ta biết tỷ lệ người dân có kết quả xét nghiệm 
dương tính với COVID ở cấp cộng đồng mỗi 7 ngày.

● Số người đã thực hiện xét nghiệm COVID-19: Thông tin 
này giúp chúng ta biết liệu số lượng xét nghiệm có thích 
hợp giữa các cư dân Boston hay không.

● Khoa cấp cứu về COVID-19 đến thăm các bệnh viện ở 
Boston: Thông tin này giúp chúng ta hiểu tác động tổng 
thể của COVID-19 đến các khoa cấp cứu của bệnh viện.

● Số giường chăm sóc tích cực (ICU) và giường 
bệnh/phẫu thuật cho người trưởng thành có thể sử 
dụng tại các bệnh viện ở Boston: Thông tin này cho 
chúng ta biết có bao nhiêu giường bệnh nội trú tại các 
bệnh viện để điều trị cho bệnh nhân.

● Tỷ lệ số giường ICU dành cho người trưởng thành 
không bị đột ngột được sử dụng tại các bệnh viện ở 
Boston: Thông tin này cho chúng ta biết về tình trạng 
giường ICU dành cho người trưởng thành ở bệnh viện 
Boston và cho biết khi nào các bệnh viện có thể cần sử 
dụng giường khẩn cấp để chăm sóc bệnh nhân.

Hệ thống Trường Công lập Boston

https://bphc.org/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=24ee0d58-2a85-4a4a-855b-f5af9d781627&ID=1282&RootFolder=/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts&Source=https://bphc.org/Pages/default.aspx&Web=03126e14-4972-4333-b8a3-800cbc1cafce
https://bphc.org/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=24ee0d58-2a85-4a4a-855b-f5af9d781627&ID=1282&RootFolder=/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts&Source=https://bphc.org/Pages/default.aspx&Web=03126e14-4972-4333-b8a3-800cbc1cafce
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf


Hướng dẫn của CDC về việc mở cửa lại trường học kể từ ngày 12/02/21

Các ưu tiên bao quát 
1. Đẩy mạnh các hành vi làm giảm sự lây lan của COVID-19
2. Duy trì môi trường lành mạnh
3. Duy trì hoạt động lành mạnh
4. Chuẩn bị cho tình huống khi có người bị ốm

Mặc dù nguy cơ phơi nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học có thể thấp hơn khi các chỉ số về sự lây lan trong cộng 
đồng thấp hơn, nhưng nguy cơ này cũng phụ thuộc vào việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm ở trường 
học và cộng đồng.

*Vì khoa học và dữ liệu về COVID-19 ngày càng phát triển, hướng dẫn và khuyến nghị sẽ được cập nhật để phản ánh bằng chứng mới.

Các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm SARS-CoV-2 trong trường học
● Luôn sử dụng khẩu trang đúng cách
● Giãn cách tiếp xúc
● Rửa tay và giữ vệ sinh đường hô hấp
● Làm sạch và duy trì cơ sở vật chất sạch sẽ
● Truy tìm người tiếp xúc kết hợp với cách ly và kiểm dịch, phối hợp với Bộ y tế

Nguyên tắc của CDC
● Giữ khoảng cách 3 feet; không cần thiết phải tiêm chủng để trở lại làm việc và học tập trực tiếp

Người dân được xét nghiệm COVID và tiếp cận vắc xin rộng rãi là một phần nỗ lực giúp trường học có thể mở cửa trở lại 
nhưng đó không được xem là tiêu chuẩn cho việc mở lại.    



Thay đổi mô hình và nhóm học tập
● Trong tháng 01 năm 2021, các gia đình có thể yêu cầu thay đổi giữa các mô 

hình học tập từ xa và kết hợp hoặc giữa các nhóm A và B.

● 5.537 thay đổi đã được đáp ứng.
○ 2.074 yêu cầu chuyển từ mô hình học từ xa sang kết hợp
○ 2.360 yêu cầu chuyển từ mô hình kết hợp sang học từ xa
○ 1.103 yêu cầu thay đổi giữa nhóm A và B

● Học sinh ở các lớp nhỏ hơn có tỷ lệ yêu cầu thay đổi cao hơn (14% ở lớp 1 trở 
xuống so với 9% ở lớp 10 trở lên.)

● Các lớp nhỏ hơn có nhiều khả năng chuyển sang mô hình kết hợp hơn (10 - 
12% ở K2 - 4) và giữa các nhóm (10 - 11% ở K1 - 2), và các lớp lớn hơn có 
nhiều khả năng chuyển sang học từ xa (8 - 11% ở các lớp 7 - 12).
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Dịch vụ Y tế
Hệ thống Trường Công lập Boston

Kiểm tra Học sinh

BPS đang tham gia một chương trình với Mass DESE
○ Cung cấp xét nghiệm cho tất cả học sinh muốn kiểm tra
○ Giao thức ủy quyền
○ Kiểm tra tổng hợp cho học sinh
○ Kiểm tra những đối tượng nghi ngờ nhiễm

Kiểm tra Nhân viên
● Tất cả nhân viên làm việc trực tiếp tại các trường đều được kiểm tra hàng 

tuần
● Kiểm tra những đối tượng nghi ngờ nhiễm

Giao thức truy tìm người tiếp xúc 
● Trang web của BPS
● Các câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tiêm chủng COVID-19 đến hiện tại

Nhân viên y tế
● 116 y tá (tại trường học và nhóm dịch vụ y tế): 72 %



Dịch vụ Y tế
7 Hệ thống Trường Công lập Boston

Bảng tổng hợp về các trường hợp dương tính của BPS
(2/16 dữ liệu)

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8466
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Cơ sở vật chất
Sửa chữa cửa sổ giai đoạn hai

● 12.045 cửa sổ đã được kiểm tra, vệ sinh và tra dầu
● 6.750 cửa sổ đã được sửa chữa cho đến nay
● Còn lại 464 cửa sổ; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 2

Kiểm tra chất lượng không khí trong trường học (IAQ)
Nhà thầu độc lập tiến hành kiểm tra.  Tính đến ngày 18/02/2021, đã 
hoàn thành 58 lần kiểm tra.

Nhập dữ liệu 
Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng để ký hợp đồng cho dịch 
vụ này.

Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)
Chúng tôi đã lập yêu cầu cung cấp PPE tập trung phối hợp và quy trình 
phân phối. Mỗi trường có một Điều phối viên phụ trách PPE. Chúng tôi 
có một kho dự trữ các PPE thường được sử dụng để phục vụ trong suốt 
năm học. 

Hệ thống Trường Công lập Boston
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Dịch vụ đưa đón

Hệ thống Trường Công lập Boston

Phân công xe buýt và tuyến đường: Có các tuyến xe buýt dành cho khoảng 8.500 
học sinh của BPS đủ điều kiện đi xe buýt được lên lịch cho việc học trực tiếp hoặc 
kết hợp vào tháng 3 và bảng phân công được gửi đến các gia đình

Các thay đổi về dịch vụ trong kỳ xuân năm 2021 tại MBTA:
● Tích cực hợp tác với MBTA để hỗ trợ học sinh của BPS bị ảnh hưởng bởi việc 

tạm dừng các tuyến xe buýt 18 và 55 và các thay đổi dịch vụ trong kỳ xuân 
khác được lên kế hoạch đến ngày 14/3/2021

● Thông tin liên lạc gửi đến trường học và gia đình của học sinh bị ảnh hưởng; 
các nguồn hỗ trợ bổ sung có tại trang web của chúng tôi

Cập nhật hoạt động:
● Hiệu suất đúng giờ trung bình 93% kể từ ngày 01/02, ngày bắt đầu thời gian 

điều chỉnh để quay lại học trực tiếp
● Tiến hành thuê thêm giám sát xe buýt để chuẩn bị cho giai đoạn tháng 3 cho 

học sinh bổ sung

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào? Liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng 
(617-635-9520) hoặc Cổng hỗ trợ trực tuyến

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8541
https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


Thể thao
Mùa giải Mùa đông

-  Bóng rổ Nữ
- 76 trận

- Bóng rổ Nam
- 101 trận

- Khúc côn cầu Nữ
- 28 trận

- Khúc côn cầu Nam
- 32 trận

Mùa giải “Mùa thu 2”

Bắt đầu Mùa giải: Ngày 
22 tháng 2 năm 2021
Các trận: Tuần lễ ngày 8 
tháng 3 năm 2021

- Bóng đá Nữ - 177
- Bóng đá Nam - 186
- Bóng chuyền - 255
- Bóng bầu dục - 276
- Hoạt náo - 124
- Bơi lội - 82
- Điền kinh - 81

10 Boston Public Schools



Hệ thống Trường Công lập 
Boston

Trung tâm ngoài 
trường học

● BPS hiện đang kết nối học sinh có 
nhu cầu cao đến 9 Trung tâm 
ngoài trường học với các tổ chức 
đối tác

● Khoảng 4.500 học sinh của BPS 
được phục vụ tại các Trung tâm 
ngoài trường học (nhu cầu không 
cao)

● 10 Trung tâm ngoài trường học bổ 
sung được dự kiến  mở vào tháng 
3

● Tổng đầu tư dự kiến   là 1,46 triệu 
đô la 

Kế hoạch hè 
năm 2021

● Trường học hè (K0 - 12)

● Trường học hè dành cho 
người học tiếng Anh (K0 - 
12)

● Năm học mở rộng tại 
trường học hè (K0 - 12)

● Học cải thiện tín chỉ 

● Các hoạt động ngoài giờ 
học và ngoài các hoạt động 
hợp tác

11 Trường đào tạo tăng tốc 
trong tuần nghỉ

● 16-19/02
○ 12 địa điểm 
○ Phục vụ 645 học sinh
○ 24 giờ hướng dẫn bổ 

sung
○ Tập trung vào Văn học: 

sử dụng các văn bản 
thú vị có liên quan đến 
văn hóa và học tập theo 
dự án

● 20-23/4
○ 10 địa điểm
○ 490 học sinh
○ Tập trung vào Toán 

học


