
Boston Public Schools School Năm Học 2021- 2022

Toàn thể đội ngũ của Boston Public Schools vui mừng khai giảng Năm Học 2021–2022 vào Thứ Năm,
ngày 9 tháng 9 cho học sinh Lớp 1–12 và Thứ Hai, ngày 13 tháng 9 cho học sinh Mầm non và Mẫu
giáo.

Tất cả học sinh sẽ đến trường trực tiếp. Không có lựa chọn cho chương trình học trực tuyến trong
năm nay. (Có những trường hợp ngoại lệ đối với những học sinh mà bác sĩ xác nhận các em không thể
học tập an toàn trong các tòa nhà của trường học DESE đã trình bày quy trình đó tại đây trong phần Câu
hỏi thường gặp và tại đây bao gồm các biểu mẫu y tế.)

Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của học sinh, gia đình và đội ngũ nhân viên của chúng tôi tiếp tục là ưu
tiên hàng đầu, vì vậy chúng tôi đã làm việc suốt mùa hè để chuẩn bị cho năm học mới.
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Vắc-xin
● BPS đặc biệt khuyến khích tất cả các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi từ 12 tuổi trở lên

đăng ký được tiêm vắc-xin COVID-19 miễn phí tại một trong các địa điểm cung cấp vắc-xin ở
Boston

● BPS sẽ tiếp tục thúc đẩy quảng bá và cung cấp vắc-xin tại chỗ tại các trường học với sự hợp tác
của Ủy ban Y tế Công cộng Boston (BPHC)

● Nhân viên BPS cũng sẽ tuân thủ chính sách xác minh vắc-xin có hiệu lực gần đây hoặc xét
nghiệm thường xuyên cho nhân viên của Thành phố Boston

● BPS đang làm việc với BPHC để thực hiện một chiến dịch toàn cộng đồng nhằm khuyến khích
tiêm chủng trong mùa tựu trường

● BPS và BPHC đang chờ hướng dẫn bổ sung về cách tiếp cận vắc-xin cho học sinh nhỏ tuổi
● BPS đã hoàn thiện các tài liệu sau để các trường thảo luận về vắc-xin cho học sinh: Bài học về

vắc-xin: Lớp 6-12 và các Giao thức Sức khỏe và An toàn: Lớp 7-12 ; các Giao thức Sức khỏe và
An toàn:Lớp 3-6

Khẩu trang
● Đeo khẩu trang tiếp tục là một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong việc làm chậm sự

lây lan của COVID-19.
● Tất cả học sinh và nhân viên đều phải đeo mặt nạ khi đi học và đi xe buýt của trường BPS
● BPS đã cung cấp hướng dẫn về việc đeo khẩu trang vào năm ngoái và đang hoàn thiện kế hoạch

trong năm nay với các đối tác của chúng tôi trong lĩnh vực y tế công cộng và tại Sở Giáo dục Tiểu
học và Trung học - hướng dẫn cuối cùng sẽ được công bố và lưu hành

● Không bắt buộc đeo khẩu trang trong giờ giải lao ngoài trời, theo hướng dẫn của CDC

Xét nghiệm COVID-19
● Xét nghiệm là một trong những công cụ quan trọng nhất để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19
● Xét nghiệm gộp mẫu COVID-19 miễn phí, tự nguyện và bảo mật sẽ có sẵn trong trường học cho

học sinh và nhân viên nhà trường
● Chúng tôi đặc biệt khuyến khích tất cả học sinh và nhân viên, bất kể tình trạng tiêm chủng, tham

gia vào chương trình xét nghiệm gộp mẫu. Càng nhiều người xét nghiệm thường xuyên, chúng tôi
càng có dữ liệu chính xác hơn

● Phụ huynh/người giám hộ/người chăm sóc phải điền vào mẫu đơn đồng ý để con của họ đủ điều
kiện tham gia xét nghiệm gộp mẫu. Mỗi gia đình sẽ nhận được một liên kết đến biểu mẫu này
tương ứng với mỗi học sinh

● Có ba chiến lược chính trong xét nghiệm COVID-19 trong hệ thống trường học của chúng tôi, do
các đối tác của chúng tôi tại CIC Health điều hành:

○ Kiểm tra COVID định kỳ trong nhóm - với sự đồng ý của gia đình và nhân viên,
trường học sẽ cung cấp xét nghiệm COVID-19 hàng tuần cho một nhóm người (nhóm).
Nếu có trường hợp nhóm dương tính, từng mẫu riêng lẻ từ nhóm dương tính sẽ được xét
nghiệm bằng một xét nghiệm tiếp theo.
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○ Xét nghiệm cho học sinh có các triệu chứng của COVID-19 - bất kỳ học sinh nào báo
cáo về bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19 sẽ có quyền được tham gia xét nghiệm
nhanh. Quyết định về các bước tiếp theo dựa trên kết quả xét nghiệm

○ Xét nghiệm và Lưu trú - được giới thiệu bởi Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học, Xét
nghiệm và Lưu trú cho phép những cá nhân được xác định là có liên hệ mật thiết với
một trường hợp dương tính đã được xác nhận ở lại trường với xét nghiệm hàng ngày
trong 5 ngày nếu họ không có bất kỳ triệu chứng nào. Nhà cung cấp dịch vụ xét nghiệm
lâm sàng của BPS, CIC Health, sẽ triển khai một nhóm điều phối các xét nghiệm hàng
ngày cho những người đủ tiêu chuẩn.

Các Quy trình về Sức khỏe và An toàn
● Học sinh và nhân viên sẽ tiếp tục sử dụng danh sách kiểm tra sức khỏe tại nhà và không đi học

nếu các em có các triệu chứng của COVID-19
● Giữ khoảng cách vật lý không bắt buộc nhưng sẽ được thực hiện khi có thể
● Khu vực Chờ Y tế không bắt buộc, mặc dù Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học Massachusetts đã

tuyên bố rằng các trường học cần có không gian được chỉ định để cách ly học sinh hoặc nhân viên
có triệu chứng để duy trì khoảng cách 6 feet với những người khác cho đến khi có thể biện pháp
khác

Quy trình Cách ly
● Học sinh được xác nhận dương tính với COVID-19 sẽ cách ly trong 10 ngày và trở lại sau khi

không còn triệu chứng hoặc xét nghiệm âm tính
● Những học sinh bị cách ly do một trường hợp dương tính đã được xác nhận sẽ được dạy kèm

trong thời gian các em ở nhà (BPS đang hoàn thiện chi tiết về cách học sinh sẽ tiếp cận dịch vụ
dạy kèm và ai sẽ cung cấp dịch vụ dạy kèm. Bản cập nhật sẽ được công bố vào đầu tháng 9 trước
khai giảng năm học).

● Học sinh nhận được thông tin từ chuyên gia y tế rằng họ là đối tượng đã tiếp xúc gần với trường
hợp xác nhận dương tính với COVID-19 sẽ không phải cách ly nhưng sẽ có được xét nghiệm
trong năm ngày để ở lại trường nếu các em không có bất kỳ triệu chứng nào theo hướng dẫn của
DESE về Xét nghiệm và Lưu trú

○ Nếu một học sinh không tham gia Xét nghiệm và Lưu trú và thay vào đó cách ly ở nhà,
BPS đang hoàn thiện chi tiết về những lựa chọn sẽ có sẵn để tiếp tục tham gia.

● Các quyết định về việc cách ly lớp học hoặc trường học sẽ được đưa ra tùy từng trường hợp bởi
các cán bộ y tế công cộng.

Nguồn cung ứng PPE
● Các trường học được cung cấp khẩu trang dùng một lần với đủ kích thước cho học sinh và nhân

viên. BPS đã phân phát hơn 475.000 khẩu trang dùng một lần cho các trường học trong tháng
Tám.

● Các y tá được cung cấp thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) phù hợp theo hướng dẫn sức khỏe cộng
đồng, bao gồm hàng nghìn hộp găng tay, khăn che mặt, áo choàng, khẩu trang N95 và các vật
dụng khác.
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● PPE chuyên biệt được cung cấp cho nhân viên sử dụng khi họ cần tương tác chặt chẽ với các học
sinh có triệu chứng.

Rửa Tay
● Các trạm rửa tay sẽ tiếp tục được thiết lập trong các tòa nhà của trường học và được cung cấp xà

phòng và khăn giấy hoặc nước rửa tay.
● Các trạm nước rửa tay sẽ tiếp tục được đặt trong tất cả các lớp học và khắp các hành lang trong

các tòa nhà.

Truy vết Tiếp xúc
● BPS sẽ tiếp tục sử dụng các giao thức CDC để xác định các tiếp xúc gần của các trường hợp

dương tính đã được xác nhận và được thực hiện bởi Ủy ban Y tế Công cộng Boston và Văn
phòng Dịch vụ Y tế BPS.

○ Tiếp xúc gần được định nghĩa là việc một cá nhân dương tính được xác nhận trong vòng
sáu feet trong vòng 15 phút hoặc hơn trong suốt một ngày (khoảng thời gian 24 giờ).

○ Định nghĩa tiếp xúc gần không bao gồm những học sinh ở cách một học sinh bị nhiễm
bệnh trong vòng 3 đến 6 feet nếu cả học sinh bị nhiễm và (những) học sinh bị phơi nhiễm
đều đeo khẩu trang đúng cách trong toàn bộ thời gian.

○ Những cá nhân đã được tiêm phòng đầy đủ không phải cách ly nếu họ tiếp xúc gần trừ
khi có triệu chứng hoặc trường hợp cụ thể yêu cầu kiểm dịch (tức là không đeo khẩu
trang).

○ Theo hướng dẫn mới của Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học về Xét nghiệm và Lưu trú,
tất cả những cá nhân có tiếp xúc gần có thể tiếp túc đến trường nếu họ đồng ý kiểm tra
hàng ngày và không có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19.

Báo cáo về các Trường hợp Dương tính trong Trường
● Ngoài việc được liên lạc trực tiếp nếu học sinh hoặc nhân viên được xác nhận là có tiếp xúc gần,

BPS sẽ báo cáo các trường hợp dương tính cho các thành viên trong cộng đồng trường học qua
thông báo từ Lãnh đạo Trường.

● BPS sẽ chia sẻ dữ liệu sức khỏe liên quan với công chúng khi hợp tác với BPHC thông qua một
bảng điều khiển trực tuyến.

Thông khí
● BPS đang nâng cấp/cập nhật tất cả các bộ lọc không khí trong hệ thống HVAC và tất cả các máy

lọc không khí, theo hướng dẫn đã xuất bản và các khuyến nghị về bảo trì định kỳ (sáu tháng một
lần đối với máy lọc không khí và hàng năm đối với bộ lọc không khí).

● Việc thông khí sẽ tiếp tục được tuân thủ với hướng dẫn của CDC và DESE, đề xuất các lớp học
mở cửa sổ (ít nhất 2 ”), mở cửa ra vào và sử dụng quạt để bổ sung thông khí.

● Các thiết bị đo Chất lượng không khí trong nhà đang được lắp đặt để cung cấp các báo cáo nhất
quán nhằm định hướng cho các biện pháp khắc phục.
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● Máy lọc không khí đã được phân phối vào năm ngoái cho các trường học có và không có hệ
thống HVAC để bổ sung hệ thống thông khí và luồng không khí trong lớp học và các không gian
chung khác.

Vệ sinh
● Những người phụ trách sẽ tiếp tục vệ sinh, khử trùng và vệ sinh định kỳ trong ngày.
● Tất cả các trường sẽ có sẵn thiết bij vệ sinh dồi dào.
● Việc lắp đặt các đơn vị điều hòa không khí cửa sổ sẽ được thực hiện trong năm học đối với các

tòa nhà không có hệ thống HVAC, điều này sẽ bao gồm việc nâng cấp điện để xử lý tải bổ sung
cùng với cách nhiệt của cửa sổ chứa các đơn vị này.

● Nước sạch sẽ tiếp tục được cung cấp cho toàn Khu học chánh.

Bữa ăn và Đồ ăn nhẹ
● Bữa trưa có thể diễn ra trong nhà ăn, không gian ngoài trời hoặc lớp học theo hướng dẫn của

CDC và phù hợp với kế hoạch đã thiết lập của trường với Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng.
● Hướng dẫn bổ sung DESE đưa ra chỉ ra rằng không cần thiết phải giữ khoảng cách xa mặc dù

được khuyến khích trong khi khẩu trang được bỏ trong khi ăn.
● BPS đề xuất chỉ định chỗ ngồi trong bữa ăn vì mục đích truy vết tiếp xúc
● Nhân viên phải đeo khẩu trang mọi lúc trong quá trình chuẩn bị và phục vụ bữa ăn, và trong thời

gian giải lao trừ khi ăn hoặc uống.
● Học sinh nên đeo khẩu trang khi di chuyển qua bàn phục vụ thực phẩm.
● Bữa ăn nhẹ sẽ diễn ra theo kế hoạch của năm ngoái, chỉ bỏ khẩu trang trong khi ăn và khuyến

khích cách xa.

Khách
● Phụ huynh/người chăm sóc sẽ chỉ có thể đến thăm khi được yêu cầu và theo lịch hẹn cho các cuộc

họp với giáo viên và ban giám hiệu, các sự kiện của trường, hoặc sắp xếp cho học sinh ra về sớm.
○ Chúng tôi khuyên cáo nên giữ những cuộc gặp này càng ngắn càng tốt.
○ Tất cả khách khác sẽ bị hạn chế hoạt động kinh doanh thiết yếu và cần phải được sát

khuẩn trước khi ra vào tòa nhà.
● Tất cả những du khách được chấp thuận vào trường học phải đeo khẩu trang mọi lúc, bất kể tình

trạng tiêm chủng.
● Bất kỳ nhân viên nào của khu họ chánh đều phải phối hợp với lãnh đạo trường học trước khi đến

thăm bất kỳ tòa nhà nào, ngoại trừ các Giám đốc Khu học chánh.

Đối tác
● Các đối tác được BPS chấp thuận, những người làm việc toàn thời gian trong trường học, bao

gồm các nhà cung cấp dịch vụ trước và sau giờ học, sẽ được phép tham gia học tập trực tiếp
thông qua một thủ tục đăng ký hoàn tất với Ban Lãnh đạo Trường.

● Để được chấp thuận làm việc trong trường, các đối tác sẽ cần có một không gian dành riêng trong
trường học, thực hiện việc dọn dẹp không gian đó, đăng nhập và đăng xuất hàng ngày, cung cấp
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bằng chứng tiêm chủng và báo cáo tất cả các trường hợp dương tính với COVID-19 đến Lãnh đạo
Trường.

● Bạn có thể tìm thấy bản ghi nhớ chi tiết hơn về các đối tác trong trường học tại đây.

Dịch vụ thực phẩm và dinh dưỡng
● BPS sẽ tiếp tục cung cấp bữa sáng và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh ở trường.
● BPS sẽ không cung cấp các bữa ăn để mang đi nữa nhưng sẽ kết nối học sinh và gia đình với các

nguồn lực hiện có khác của Thành phố Boston để tiếp cận thực phẩm.
● 87 nhà ăn đã được nâng cấp trong vòng 3 năm qua để cho phép nấu ăn tại chỗ thay vì dựa vào các

bữa ăn được chuẩn bị sẵn.
● Việc nấu ăn bổ sung hàng ngày sẽ diễn ra trong các trường học với các nguyên liệu tươi, địa

phương và công thức nấu ăn lành mạnh; tuy nhiên, chúng tôi đang phải đối mặt với những vấn đề
chưa từng có với chuỗi cung ứng mà chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi đối với thực đơn. FNS
đang hợp tác chặt chẽ với các nhà phân phối và nhà sản xuất để đảm bảo cả thực phẩm và nguồn
cung cấp các mặt hàng cần thiết để hỗ trợ việc nấu nướng liên tục của chúng tôi tại chỗ.

Dịch vụ Đưa đón
● Tất cả học sinh và nhân viên đi xe buýt của trường đều phải đeo khẩu trang trong suốt chuyến đi.

Khẩu trang dùng một lần bổ sung sẽ có sẵn trên tất cả các xe buýt của trường.
● Xe buýt sẽ tiếp tục được vệ sinh hàng ngày.
● Cửa sổ trên xe buýt sẽ vẫn mở 1–2 inch để tăng cường thông gió.
● Học sinh từ lớp 7–12 sẽ tiếp tục nhận được thẻ MBTA.
● Đường dây nóng vận chuyển hoạt động từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Các gia đình có thể liên hệ với

đại diện dịch vụ khách hàng theo số 617-635-9520.

Thể thao
● Tất cả các môn điền kinh mùa thu sẽ diễn ra trong năm nay theo tất cả các hướng dẫn của MIAA.
● Học sinh và nhân viên tham gia điền kinh sẽ đeo khẩu trang cho tất cả các bài tập và trò chơi

trong nhà. Các môn thể thao ngoài trời sẽ không cần đeo mặt nạ trừ khi học sinh tạm nghỉ chơi,
giải lao.

● Điểm danh sẽ được thực hiện ở tất cả các thực hành và trò chơi để hỗ trợ truy vết tiếp xúc.

Giáo dục Thể chất và Giải lao
● Giáo dục thể chất (PE) và giờ giải lao là một phần không thể thiếu của trải nghiệm học tập và cần

thiết cho sức khỏe thể chất, xã hội và tình cảm của học sinh và nên được ưu tiên về cơ sở vật chất
và thời gian biểu.

● Thể dục và giải lao có thể diễn ra trong nhà và ngoài trời.
● Phải đeo khẩu trang cho các lớp thể dục trong nhà và giờ giải lao trong nhà.
● Không cần đeo khẩu trang cho lớp thể dục ngoài trời hoặc giờ giải lao ngoài trời.

Toàn thể cộng đồng Boston Public Schools biết ơn sâu sắc đến tất cả nhân viên, gia đình và học sinh của
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trường, những người đã cùng nhau làm cho năm học này trở nên lành mạnh, an toàn và thành công. Cảm
ơn các đối tác của chúng tôi tại Ủy ban Y tế Công cộng Boston vì tất cả sự hỗ trợ của họ để khiến việc

học trực tiếp trở thành ưu tiên hàng đầu trong khi cũng ưu tiên sức khỏe cộng đồng.

Hãy biến năm học này trở thành một năm tuyệt vời!

Xin lưu ý rằng hướng dẫn này có thể thay đổi. Cập nhật sẽ được đăng tại
bostonpublicschools.org/backtoschool.
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Email Thông báo tới Cộng đồng

Tiêu đề: [School] - Thông báo trường hợp COVID-19

Ngày

Cộng đồng [School] thân mến,

Gần đây, chúng tôi đã được thông báo rằng một thành viên của cộng đồng [School] gần đây đã vào tòa
nhà và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Y
tế Công cộng Boston (BPHC) để phản hồi tin tức này và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng chúng tôi.

[choose one]
● Theo lời khuyên của Ủy ban Y tế Công cộng Boston, không có thành viên nào của cộng đồng

trường học được xác định là có tiếp xúc gần với trường hợp dương tính.
OR

● Theo lời khuyên của Ủy ban Y tế Công cộng Boston, có vẻ như không ai cần phải cách ly bởi
trường hợp dương tính này.

OR
● Theo lời khuyên của Ủy ban Y tế Công cộng Boston, các cá nhân hiện đang được cách ly và đã

được cung cấp các bước tiếp theo cụ thể tùy theo tình hình của họ và hướng dẫn sức khỏe cộng
đồng.

Vì đảm bảo an toàn và minh bạch, chúng tôi gửi những thông báo này tới tất cả những người ở chung
tòa nhà với người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Vì tôn trọng quyền riêng tư của các
cá nhân bị ảnh hưởng, chúng tôi không thể chia sẻ các chi tiết bí mật có thể tiết lộ danh tính. Tuy nhiên,
nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để trả lời câu hỏi của bạn hoặc đề nghị hỗ trợ, vui lòng liên hệ với
chúng tôi.

Xin nhắc lại, tất cả nhân viên và gia đình nên điền vào danh sách kiểm tra sức khỏe tại nhà của BPS
INSERT LINK trước khi đến trường. Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người nên tiêm chủng ngay khi đủ
điều kiện nhận vắc xin, và luôn cảnh giác về tất cả các quy trình về sức khỏe và an toàn để bảo vệ những
người vẫn chưa được tiêm chủng. Đây là cách quan trọng nhất mà tất cả chúng ta có thể giúp bản thân
và người khác khỏe mạnh và an toàn.

Thông tin thêm về các chiến lược sức khỏe và an toàn của BPS hiện có tại
www.bostonpublicschools.org/backtoschool INSERT LINK và thông tin về cách tiếp cận với đánh giá,
vắc-xin và xét nghiệm COVID-19 miễn phí có sẵn trên trang web của Thành phố Boston INSERT LINK.

Trân trọng,

[School Leader Name]
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