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Thư ngỏ của Tổng giám thị
Năm học tiếp theo sẽ có rất nhiều sự khác biệt so với những năm học mà chúng ta đã từng trải qua.
Đây là lần đầu tiên chúng ta bắt đầu một năm học mới khi cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu vẫn
đang diễn ra. Trong vòng chưa đầy 10 tháng, chủng virus corona mới, COVID-19, đã lấy đi sinh
mạng của hàng triệu người và thay đổi cơ bản các hoạt động cộng đồng của chúng ta. Năm học
mới cũng sắp diễn ra vào thời điểm đất nước chúng ta đang trải qua một thay đổi rất lớn. Chúng ta
đã bắt đầu trực tiếp lập kế hoạch và cùng nhau đối diện với hàng thập kỷ bất bình đẳng chủng tộc
và áp bức mang tính hệ thống trong cộng đồng của chúng ta, bao gồm trong Hệ thống Trường
Công lập Boston.
Những đại dịch kép này không phá vỡ sự liên kết bền vững của chúng ta: chúng ta vẫn duy trì một
Boston Mạnh mẽ. Với tinh thần cộng đồng đó, chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau, tuân thủ các
nguyên tắc y tế công cộng để đảm bảo sự an toàn cho mỗi cá nhân, coi trọng phẩm giá và đối xử
tôn trọng lẫn nhau bởi chúng ta có thể hoàn thành bất cứ mục tiêu nào khi cùng nhau hợp tác.
Về phần mình, Hệ thống Trường Công lập Boston luôn nỗ lực đảm bảo sự công bằng trong quá
trình lập kế hoạch mở cửa trở lại các trường học của Hệ thống. Chúng tôi vẫn cam kết với các
chính sách chống phân biệt chủng tộc cũng như thu hẹp khoảng cách thành tích và cơ hội học tập.
Chúng tôi hiểu rằng, giải pháp duy nhất để đảm bảo sự công bằng và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn
cho học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà trường là tập trung vào các yếu tố xã hội, cảm xúc và
thể chất. Trong quá trình lập kế hoạch, chúng tôi đã thực hiện đánh giá tác động đối với học sinh
da màu, học sinh Anh ngữ và học sinh khuyết tật, để đảm bảo các em có được những điều kiện cần
thiết để thành công.
Như những năm học trước, chúng ta cũng có nhiều nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần thực hiện
trong năm học này. Chúng ta phải tạo dựng một môi trường an toàn, thân thiện và phù hợp về văn
hóa để học sinh có thể phát triển các kỹ năng học tập và cảm xúc-xã hội. Chúng ta phải đảm bảo
tính nhất quán và kết nối trong các hoạt động. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ phụ huynh và đối tác
của mình khi vai trò của họ cũng có nhiều thay đổi. Cảm ơn sự hợp tác liên tục của quý vị khi
chúng ta bắt đầu một năm học thành công nhằm hỗ trợ học tập, kết nối và thành công cho tất cả
học sinh. Tôi tự hào được đồng hành cùng quý vị trong cộng đồng Boston - Vì một Boston Mạnh
mẽ.

Tổng giám thị Tiến sĩ Brenda Cassellius
Hệ thống Trường Công lập Boston
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Tóm tắt
Chúng ta đang sống trong một thời điểm chưa từng có tiền lệ. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch
COVID-19, các trường công lập vẫn thể hiện vai trò không thể thiếu trong việc củng cố cộng đồng
chia sẻ của chúng ta. Trường học không chỉ là nơi để học sinh học toán và khoa học, đó cũng là
nơi các em học kỹ năng làm việc hợp tác trong các nhóm khác nhau để đạt được mục tiêu chung.
Nhà trường hỗ trợ phụ huynh trong nhiệm vụ nuôi dưỡng trẻ nhỏ và hỗ trợ từng học sinh trong
cộng đồng của chúng ta phát triển và hoàn thiện bản thân khi trưởng thành. Cũng giống như các
năm trước, mùa thu này là thời điểm để bắt đầu năm học mới.
Vào mùa thu năm 2020, chúng ta sẽ bắt đầu năm học mới tại Hệ thống Trường Công lập Boston
bằng cách: (1) mở cửa lại trường học và học trực tuyến đối với tất cả học sinh; hoặc (2) mở cửa
lại trường học và áp dụng mô hình học tập kết hợp, theo đó học sinh sẽ vừa học tập ở trường trong
khi vẫn tiếp tục học tập trực tuyến. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng về lựa chọn
học tập phù hợp nhất cho học sinh trong Hệ thống Trường Công lập Boston. Chúng tôi sẽ
tiếp tục cập nhật thông tin y tế địa phương và tuân thủ khuyến nghị của các nhân viên y tế
công cộng. Chúng tôi đã quyết định rằng, khi mở cửa trở lại các trường học vào mùa thu này,
BPS sẽ không cho phép toàn bộ học sinh cùng học tập vào một thời điểm trong các tòa nhà trường
học.
Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu trước khi quyết định áp dụng hình thức học tập trực tuyến hoàn
toàn hay mô hình học tập kết hợp khi bắt đầu năm học; dưới đây là một số nguyên tắc ra quyết
định của chúng tôi:
● Quyết định phải dựa trên cơ sở khoa học. BPS sẽ chỉ mở cửa trở lại các tòa nhà
trường học của chúng tôi với học sinh và nhân viên nếu và chỉ khi Ủy ban Y tế Công cộng
Boston xác nhận đủ điều kiện an toàn để thực hiện điều đó dựa trên các chỉ số y tế công
cộng.
● Sau khi được đưa ra, quyết định có thể thay đổi. Do virus vẫn không ngừng
thay đổi, các quyết định của chúng tôi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.
● Quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi các đối tác của chúng tôi đã xem
xét và đóng góp ý kiến. Chúng tôi đã kết nối lãnh đạo các trường học, giáo viên, nhân
viên và phụ huynh BPS trong quá trình lập kế hoạch trong nhiều tháng qua. Các Nhóm
Chuyên trách về Mở cửa Trở lại Trường học hiện đang tổ chức các cuộc họp để đóng góp
ý kiến cải thiện kế hoạch dự thảo này. Dựa trên những ý kiến mới và sau khi điều chỉnh
những nội dung cũ, các bản cập nhật tiếp theo của kế hoạch này sẽ được công bố.
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● Mô hình học tập kết hợp dự kiến là chưa hoàn hảo. Nhiều ý kiến cho rằng, giáo
viên BPS không thể thực hiện đồng thời mô hình học tập trực tiếp và trực tuyến cho học
sinh, dù họ được hỗ trợ sử dụng công nghệ. Vào thời điểm này, cần xác định phương pháp
giảng dạy hiệu quả cho toàn bộ học sinh để giáo viên BPS có thể áp dụng - mỗi học sinh
đều phải được hướng dẫn có cấu trúc rõ ràng trong mỗi ngày học tập. Đó là nhiệm vụ của
chúng ta và đây chính là thời điểm để hoàn thành nhiệm vụ đó.
● Dù chúng ta bắt đầu năm học mới vào mùa thu này như thế nào, học sinh và
nhân viên sẽ được trở lại học tập, làm việc trong các tòa nhà trường học theo kế hoạch,
lịch trình, thời gian cụ thể trong năm học 2020-2021. Theo đó, chúng tôi mong muốn
toàn bộ thành viên trong cộng đồng của Hệ thống sẽ tiếp tục cam kết, phối hợp với chúng
tôi để để đảm bảo rằng tất cả học sinh trong Hệ thống đều an toàn và tham gia đầy đủ vào
quá trình học tập.
Theo kế hoạch này, chúng ta hãy cùng phối hợp hành động khi mở cửa trở lại các trường học - Vì
một Boston Mạnh mẽ.
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Giới thiệu
Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, Hệ thống Trường Công lập Boston (BPS) đã đóng cửa các tòa nhà
trong Hệ thống và giao phụ huynh quản lý 53.000 học sinh tại nhà để ứng phó với đại dịch COVID19. Vào ngày 19 tháng 3, đội ngũ nhân viên giàu tâm huyết của chúng tôi bắt đầu dạy học trực
tuyến, sử dụng các bài học hướng dẫn trực tuyến do các giáo viên phụ trách và nhân viên hỗ trợ
thiết kế. Trong nhiều ngày, nhân viên dịch vụ ăn uống đã thiết lập 16 địa điểm cung cấp bữa ăn
trong khắp cộng đồng để phục vụ bữa sáng và bữa trưa cho học sinh BPS. Kể từ thời điểm đóng
cửa trường học, đội ngũ nhân viên này đã phục vụ hơn một triệu bữa ăn cho các gia đình BPS, bao
gồm hơn 500.000 bữa ăn được các tài xế và nhân viên giám sát xe buýt trường học giao tận nhà
cho học sinh. Đồng thời, chuyên viên công nghệ của chúng tôi đã cung cấp hơn 33.000
Chromebook cho học sinh. Các y tá BPS đã tình nguyện hỗ trợ Ủy ban Y tế Công cộng Boston
tiến hành truy vết người tiếp xúc để hạn chế sự lây lan của virus trong cộng đồng. Nhân viên vệ
sinh của chúng tôi đã dọn dẹp tất cả các tòa nhà trường học và bắt đầu lập kế hoạch giãn cách học
sinh vào kỳ học mùa thu. Kể từ tháng 3, các quản trị viên văn phòng chính của chúng tôi đã lên kế
hoạch nâng cao trải nghiệm học tập trực tuyến, phát triển chuyên môn khi cần thiết cho giáo viên,
xây dựng các quy định mới về nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nghỉ phép của nhân viên Hệ
thống trong bối cảnh COVID-19, điều chỉnh lại các quy trình tài chính để hỗ trợ xử lý trực tuyến,
và tiến hành phân tích sự công bằng trong các đề xuất lựa chọn học tập khác nhau. Đồng thời, BPS
đã thiết kế và thực hiện một chương trình học hè trực tuyến, hiện đang thực hiện học tập từ xa chất
lượng cao cho gần 14.000 học sinh, bao gồm gần 6.000 học sinh trong chương trình giáo dục đặc
biệt và hơn 5.000 học viên là người học tiếng Anh. Trong giai đoạn khó khăn này, chúng tôi tiếp
tục nỗ lực vì lợi ích của tất cả học sinh và phụ huynh mà chúng tôi phục vụ và đồng hành.

Kế hoạch Mở cửa Trở lại Trường học
Trong nỗ lực mở cửa trở lại Hệ thống Trường công lập Boston trong bối cảnh đại dịch COVID-19
vẫn đang diễn ra trên toàn thế giới, chúng tôi cam kết đảm bảo môi trường học tập an toàn và vui
vẻ để tất cả học sinh có thể phát triển. Dự thảo đầu tiên của Kế hoạch Mở cửa BPS Trở lại, cũng
như các bản dự thảo tiếp theo của Kế hoạch này tùy thuộc vào hoàn cảnh thực tế, dựa trên các giá
trị cốt lõi của chúng tôi.
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Các giá trị Cốt lõi
● Công bằng chỉ tồn tại khi thành kiến xuất phát từ các chuẩn mực và giá trị văn hóa phổ
biến không còn dự báo hoặc ảnh hưởng đến hành vi của một cá nhân người trong xã hội.
Công bằng sẽ thúc đẩy khả năng tiếp cận quyền và cơ hội công bằng, không thiên vị. Công
bằng là mục tiêu cốt lõi để chúng tôi hướng tới. BPS cam kết cung cấp cho tất cả học sinh
học tập các chương trình học tập và phát triển cảm xúc-xã hội chất lượng cũng như hỗ trợ
toàn diện, đồng thời chấm dứt các hành vi đối xử không công bằng và phân biệt chủng tộc
trong cộng đồng của chúng ta.
● Sức khỏe và An toàn - Bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc và an toàn của học sinh, phụ huynh
và nhân viên BPS là yếu tố quan trọng nhất đối với chúng tôi. Tất cả các quyết định của
chúng tôi đều tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng của Ủy ban Y tế Công cộng Boston
(BPHC), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Sở Giáo dục Tiểu học
và Trung học Massachusetts (DESE). Các kế hoạch của chúng tôi được thiết kế linh hoạt,
vì vậy chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh các quyết định đã đưa ra nếu cần thiết, dựa trên các
hướng dẫn mới về sức khỏe cộng đồng.
● Mối quan hệ là nền tảng xây dựng niềm tin. Xây dựng các mối quan hệ có ý nghĩa với học
sinh và phụ huynh trong Hệ thống không chỉ mang lại cảm giác an toàn, mà còn khuyến
khích sự tham gia của họ trong các hoạt động trên lớp và của nhà trường. Các mối quan hệ
góp phần phát triển các kỹ năng cảm xúc xã hội khi tạo cơ hội chấp nhận và kiểm soát rủi
ro. Các mối quan hệ giúp tạo cảm giác được hòa nhập.
● Chia sẻ thông tin - Mỗi thành viên trong cộng đồng của chúng ta đều có quan điểm riêng
muốn được chia sẻ. Khi tập trung lắng nghe ý kiến, chúng tôi sẽ đưa ra được các quyết
định hiệu quả hơn. Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và liên tục
cũng như sẵn sàng tiếp nhận ý kiến phản hồi và ý tưởng mang tính xây dựng của học sinh,
phụ huynh và cộng đồng nhà trường. Tất cả quan điểm đều được hoan nghênh.

Nhóm công tác
Rất nhiều cá nhân đã đóng góp ý kiến cho dự thảo ban đầu này của Kế hoạch Mở cửa BPS Trở lại.
Dựa trên ý kiến của các bên liên quan trong cộng đồng, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên
nhà trường mà nhóm lập kế hoạch đã được xếp thành từng “nhóm” chuyên gia, tập trung xác định
vấn đề, xem xét ý tưởng và khuyến nghị các quyết định về hậu cần, hoạt động.
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Cấu trúc Lập Kế hoạch Mở cửa
Trở lại của BPS
Hội đồng BPS

Tổng giám thị Brenda Cassellius

Nhóm Quản lý Dự án Cốt lõi về
COVID của BPS
Kết nối cộng đồng

Học tập

Dịch vụ Thực
Sức khỏe học phẩm & Dinh
sinh
dưỡng

Đi lại

Cơ sở vật chất

Nhân lực

Công bằng
Tài chính

Kết nối cộng
Truyền thông
đồng

Công nghệ

Đối tác & điền
kinh

Quy trình
làm việc

Hội đồng nhà trường | Nhóm chuyên biệt ELL | Nhóm chuyên biệt OAG + Lãnh đạo nhà trường + Hội nhóm | Nhân viên giám hộ | BTU | Tài xế/Giám sát xe
buýt | Hướng dẫn | Nhân viên Quán ăn Tự phục vụ | Giám sát Ăn trưa | Lập kế hoạch/Kỹ thuật | Quản lý Cơ sở Vật chất | An ninh Trường học | Thủ kho |
BASAS + Boston Compact + BPHC + Phụ huynh BPS + BSAC + Hướng dẫn của Tiểu bang và Liên bang | CDC | DESE | USDOE | OSHA + SpedPac +
CPC + DELAC + Nhân viên được bầu + Thành phố Boston + Hội nghị bàn tròn + Đối tác
Nhóm cố vấn

● Chương trình học tập, bao gồm Giáo dục đặc biệt, Chương trình Người học tiếng Anh
và Giáo dục Mầm non, tập trung vào các hoạt động cấp khu học chánh và cấp trường,
chương trình học tập sửa đổi, nhịp độ học tập, đánh giá, thực hành tốt nhất về lập kế hoạch
học tập phạm vi lớp học hoặc độ tuổi trong mô hình học tập kết hợp và trực tuyến cũng
như mô hình học tập cảm xúc-xã hội phù hợp về văn hóa. Thông qua 08 nhóm chuyên trách
hiện nay, hiệu trưởng, giáo viên và những cá nhân khác đã khuyến nghị giải pháp tốt nhất
để đảm bảo chất lượng học tập và hỗ trợ học sinh khi các trường mở cửa trở lại.
● Sức khỏe Học sinh tập trung đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả học sinh trong
cộng đồng mỗi trường học của chúng ta, bao gồm những học sinh dễ bị tổn thương nhất;
thông qua xây dựng và thực hiện các chính sách, quy định quản lý các bệnh truyền nhiễm,
đặc biệt là COVID-19. Hướng dẫn và hỗ trợ cho nhân viên làm việc tại trường, bảo đảm
các đồ dùng bảo hộ cá nhân, sàng lọc bệnh truyền nhiễm, theo dõi, báo cáo và phối hợp
với Ủy ban Y tế Công cộng Boston.
● Dịch vụ Thực phẩm & Dinh dưỡng tập trung vào các dịch vụ thực phẩm an toàn và hoạt
động giao nhận.
● Đi lại tập trung vào các tình huống thay đổi tuyến đường và thực hành, quy trình vệ sinh
phương tiện vận chuyển phù hợp với các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng.
● Cơ sở vật chất tập trung vào các quy định về giãn cách vật lý và vệ sinh, thiết kế lớp học
và quy định về lọc không khí dựa trên khuyến nghị và hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng.
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● Vốn nhân lực/Quan hệ Lao động tập trung vào các chính sách và nhu cầu nhân sự nhằm
hỗ trợ các mô hình học tập và hỗ trợ hoạt động.
● Gắn kết cộng đồng tập trung gắn kết các bên liên quan - học sinh, phụ huynh, nhân viên,
thành viên cộng đồng, các tổ chức dựa vào cộng đồng, các tổ chức tôn giáo - thông qua các
diễn đàn công khai, đối thoại và Hội nghị Bàn tròn của Khu học chánh. Điều này bao gồm
tổ chức cuộc họp cho các cộng đồng theo dân tộc và ngôn ngữ cụ thể, cũng như các sự kiện
dành cho học sinh.
● Truyền thông tập trung thông báo công khai, kịp thời về hiện trạng của các quyết định
liên quan đến Kế hoạch và và cơ hội đóng góp ý kiến.
● Công nghệ tập trung tích hợp nền tảng, đào tạo và bổ sung tài nguyên phần cứng để hỗ trợ
các mô hình học tập trực tuyến. Điều này cũng đảm bảo rằng tất cả học sinh có quyền sử
dụng thiết bị 1 kèm 1 và dịch vụ internet.
● Đối tác và Hoạt động Thể thao tập trung vào hỗ trợ hậu cần từ các đối tác cho các dịch
vụ, cơ hội trước và sau giờ học.
● Cân nhắc và phân tích về Công bằng được lồng ghép trong tất cả các quy trình công việc.
Khu học chánh sử dụng công cụ lập kế hoạch công bằng chủng tộc của mình với các mô
hình học tập khác nhau để đánh giá mức độ tác động đối với học sinh da màu, học sinh
khuyết tật và người học tiếng Anh cùng gia đình các em. Cụ thể, chúng tôi đã đánh giá mức
độ ảnh hưởng của các mô hình học tập với những nhóm dân số này về: (1) nguy cơ đối với
sức khỏe thể chất và tâm thần, bao gồm rủi ro lây nhiễm COVID-19, đói, cô lập, lạm dụng
và bạo lực súng đạn; và (2) mất kiến thức học tập.
● Hạn chế tài chính là những vấn đề thực tế; tại BPS, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm pháp lý
và đạo đức của mình khi sử dụng tất cả các nguồn lực công lập để cung cấp dịch vụ theo
mong muốn của công chúng và sẵn sàng cung cấp tài chính thực hiện.

Bối cảnh thực tế
Giống như tất cả các khu học chánh lớn tại những khu đô thị khác trên toàn quốc, Hệ thống Trường
Công lập Boston đã lập kế hoạch mở cửa lại trường học vào mùa thu năm 2020 trong bối cảnh
chưa từng có tiền lệ. Dự thảo đầu tiên của Kế hoạch Mở cửa BPS Trở lại dựa trên các bối cảnh
thực tế sau đây liên quan đến Khu học chánh.
● Virus COVID-19 liên tục biến thể như đã được thể hiện trong các dữ liệu về y tế công cộng
và thế giới sẽ chưa thể đưa ra được một loại vắc-xin phòng ngừa hiệu quả vào thời điểm
các trường mở cửa trở lại vào mùa thu năm 2020.
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● Hệ thống Trường Công Lập Boston sẽ tuân thủ hướng dẫn của Ủy ban Y tế Công cộng
Boston dựa trên tình hình lây nhiễm vi-rút hiện tại khi xác định liệu có thể, và thời điểm
cụ thể nếu có thể, thực hiện hoạt động học tập trực tiếp vào năm 2020.
● Việc mở cửa trở lại các tòa nhà trường học có thể dẫn đến rủi ro tiếp xúc và/hoặc lây lan
COVID-19, khiến BPS phải đóng cửa tạm thời một lớp học, tầng học, tòa nhà trường học
hoặc toàn bộ Khu học chánh trong một khoảng thời gian nhất định, đồng thời yêu cầu Khu
học chánh phải ngay lập tức chuyển sang mô hình học tập trực tuyến với tất cả học sinh.
● Nguồn lực tài chính công có hạn trong khi nhu cầu hỗ trợ ngày càng tăng do ảnh hưởng
kinh tế-xã hội mà cộng đồng chúng ta phải gánh chịu trong thời gian đại dịch.
● Đáp ứng các yêu cầu chi phí ngày càng lớn để ứng phó với COVID-19 đòi hỏi BPS phải
thu hẹp phạm vi, sắp xếp lại hoặc loại bỏ các công việc quan trọng khác.
● Đội ngũ nhân sự của chúng tôi gồm các nhân viên chuyên trách, nhưng nhiều người trong
số đó, bao gồm giáo viên, tài xế và nhân viên giám sát xe buýt cũng như các nhân viên dịch
vụ hỗ trợ khác thường xuyên tiếp xúc với học sinh, có thể có nguy cơ mắc COVID-19 cao
hơn.
● Người da màu và gia đình có điều kiện tài chính khó khăn hơn bị ảnh hưởng nhiều hơn
trong bối cảnh COVID-19; phần lớn các gia đình BPS đều thuộc một hoặc cả nhóm nhóm
dân số này.
● Các hướng dẫn pháp lý do BPHC, CDC, DESE, Ủy ban Cơ hội Làm việc Bình đẳng
(EEOC), Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp (OSHA), các cơ quan liên bang và tiểu
bang khác ban hành thường định hướng một giải pháp “phù hợp cho tất cả” đối với một
vấn đề được thể hiện khác nhau trong mỗi cộng đồng, bao gồm tại mỗi khu học chánh.
● Mỗi gia đình BPS có quan điểm riêng về giải pháp hiệu quả nhất để đảm bảo sức khỏe và
sự an toàn của học sinh cùng các thành viên khác trong gia đình họ.
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Khung thời gian
17 tháng 3
Trường học BPS
đóng cửa 19 tháng 3
Bắt đầu Học tập
Trực tuyến

25 tháng 6
Hướng dẫn
29 tháng 6
5 tháng 6
Mở cửa lại
Bắt đầu Khảo
Cuộc họp 22 tháng 6
Trường
sát Phụ
Gắn kết Ngày cuối học vào
huynh về Mở
Cộng đồng cùng của
Mùa thu
đầu tiên
năm học của DESE cửa Trở lại
Trường học
19-20

Tháng 5

3 tháng 8
17 tháng 8
Công bố Dự thảo
Hội nghị các
Kế hoạch Mở
Nhà lãnh đạo
cửa Trở lại
10 tháng 8 Tháng 8
Nộp các kế
hoạch cho DESE

Tháng 7
Tháng 6

Tháng 3
11 tháng 5
Sự kiện Tham
vấn Giáo viên
Đầu tiên về Học
tập Trực tuyến

6 tháng 7
Bắt đầu Mở
cửa Trở lại
cho Chương
trình Mùa hè

8 tháng 7
Bắt đầu
Khảo sát
Nhân viên
về Mở cửa
Trở lại
Trường
học

Tháng 9
Tháng 8
22 tháng 7
Dự thảo Kế
hoạch Mở
cửa Trở lại
được Ủy
ban Hệ
thống xem
xét

8 tháng 9
Ngày Làm
việc Đầu
tiên cho
Giáo viên

10 tháng 9
Ngày Khai
giảng
(1-12)

14 tháng 9
Ngày Khai
giảng cho
Học sinh
Mẫu giáo &
Mầm non

Lắng nghe và Tiếp thu Ý kiến
BPS đã thu thập ý kiến của cộng đồng trong nhiều tháng qua để đảm bảo rằng kế hoạch của chúng
tôi sẽ đáp ứng nhu cầu và mong đợi của những người mà chúng tôi phục vụ. Chúng tôi đã lắng
nghe quan điểm của hơn 2.500 cá nhân liên quan trong cộng đồng và thu thập ý kiến từ các khu
học chánh lớn tại những thành phố khác, lãnh đạo các trường đại học, lãnh đạo các trường BPS,
đối tác công đoàn, Chính quyền Thành phố Boston, cũng như hơn 17.000 học sinh, phụ huynh và
các tổ chức cộng đồng. Tất cả các quan điểm chia sẻ đã giúp chúng tôi có những góc nhìn mời và
xác định được giải pháp tốt nhất để đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

Mô hình Học tập: Tính liên tục
Tính liên tục của các mô hình học tập mà chúng tôi nghiên cứu tập trung vào ba lựa chọn được
minh họa dưới đây:
● mô hình học tập hoàn toàn trực tuyến;
● Mô hình học tập kết hợp cho phép một số học sinh học tập từ xa và những học sinh
còn lại quay lại học tại tập tại trường; và
● mô hình học tập trực tiếp với tất cả học sinh vào cùng một thời điểm.
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Mô hình Học tập: Tính liên tục

Học tập Trực tuyến Học tập Kết hợp Học tập Trực tiếp
học trực tuyến thông
qua nền tảng trực tuyến

Kết hợp giữa học tập
trực tuyến và trực tiếp

Học trực tiếp trong
tòa nhà trường học

Kết nối Cộng đồng
Nhóm Kết nối Cộng đồng BPS đã tiến hành hơn 25 cuộc họp với các bên liên quan để thu thập ý
kiến về dự thảo kế hoạch mở cửa trở lại các trường học. Các cuộc họp này có sự tham gia của hàng
ngàn học sinh, phụ huynh, giáo viên, tổ chức cộng đồng, lãnh đạo nhà trường, nhân viên nhà trường
và các thành viên của cộng đồng. Danh sách các cuộc họp kết nối cộng đồng đã thực hiện và sắp
diễn ra được đăng tải ở đây. Khu học chánh cũng đã khảo sát ý kiến phụ huynh và nhân viên trong
Hệ thống, thu thập ý kiến và kết nối cộng đồng thường xuyên thông qua các bài đăng trên phương
tiện truyền thông xã hội, cuộc gọi tự động, tin nhắn và email.
Ưu tiên Học tập Kết hợp
Bắt đầu từ tháng 6, chúng tôi đã thực hiện bốn cuộc khảo sát với học sinh, phụ huynh, giáo viên
và nhân viên để đánh giá kết quả quá trình học tập từ xa của Khu học chánh trong kỳ học mùa
xuân trước đó. Hơn 17.000 phụ huynh đã tham gia trả lời. Khi được hỏi ý kiến về mô hình học tập
mà họ mong muốn áp dụng cho con của mình vào kỳ học mùa thu năm 2020 giữa ba lựa chọn:
Học tập Trực tuyến, Học tập Kết hợp và Học tập Trực tiếp, gần một nửa (40%) lựa chọn mô hình
học tập kết hợp. Khi tổng hợp số phụ huynh lựa chọn mô hình học tập kết hợp với phụ huynh lựa
chọn mô hình học tập trực tiếp hoàn toàn, dữ liệu cho thấy khoảng hai phần ba số người tham gia
khảo sát ủng hộ kế hoạch mở cửa trở lại trường học, trong đó học sinh được học tập tại các tòa nhà
trường học trong một khoảng thời gian nhất định. Vì lý do chính khi lựa chọn các mô hình này,
phụ huynh quan ngại rằng, học sinh sẽ mất đi kiến thức, kỹ năng khi học tập trực tuyến trong khi
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phụ huynh cũng cần quay trở lại làm việc và tin rằng việc học tập trực tiếp sẽ hỗ trợ toàn diện hơn
cho học sinh.

Kết quả khảo sát phụ huynh về việc mở cửa lại trường học BPS
Vào thời điểm này, nếu quý vị có thể chọn mô hình học tập cho (các) con mình vào năm tới, quý vị sẽ chọn:
Mô hình học trực tuyến hoàn toàn cho tất cả học sinh (Trực tuyến toàn thời gian)
Mô hình học tập kết hợp học ở nhà/học tại trường và hạn chế số lượng học sinh ở trong tòa nhà vào cùng một thời điểm để thực hiện giãn cách xã hội và
học sinh cũng học tập ở nhà (mô hình học tập kết hợp)
Để tất cả học sinh đi học trở lại tại trường (Học tập Trực tiếp)
Không lựa chọn
Hoàn toàn Trực
tuyến

Mô hình học tập
kết hợp

Trực tiếp

Không lựa chọn

Tất cả học sinh

Dữ liệu được trình bày ở đây dựa trên 17.176 ý kiến phản hồi tính đến ngày 31/7/2020.

Kết quả được trình bày chi tiết hơn theo nhóm chủng tộc; khoảng 51% đến 74% số người được
hỏi ủng hộ kế hoạch mở cửa trở lại để học sinh được học tập tại các tòa nhà trường học bằng một
số cách khác nhau.
Kết quả khảo sát phụ huynh về việc mở cửa lại trường học BPS
Hoàn toàn Trực
tuyến

Mô hình Kết hợp

Trực tiếp

Không lựa chọn

Tất cả học sinh; N = 17.114
Người châu Á; N = 1.471
Người da màu; N = 3.591
Người Latin; N = 4.911
Các hủng tộc/Khác.; N=1.521
Người da trắng; N = 5.030
Không phản hồi; N = 590

Dữ liệu được trình bày ở đây dựa trên 17.114 ý kiến phản hồi tính đến ngày 31/7/2020.
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Cải thiện Học tập Trực tuyến: Bài học kinh nghiệm
Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến những kết quả chúng tôi đã thành công và chưa
thành công khi giảng dạy trực tuyến trong thời gian đóng cửa trường học vào cuối năm học 20192020. Dưới đây là kết quả chúng tôi thu thập được.
● Trên tất cả các nhóm chủng tộc, phụ huynh cho biết họ gặp những khó khăn chủ
yếu sau đây trong quá trình học tập từ xa của học sinh: cân bằng với công việc (57%); theo
dõi bài tập (40%); xác định không gian (26%); chương trình giảng dạy nhàm chán (25%);
và quản lý các nền tảng học tập khác nhau (23%).
● Phụ huynh đã báo cáo rằng, tăng số lượng các cuộc họp theo nhóm nhỏ (63% số
người được hỏi), các nhiệm vụ học tập liên quan (48%) và các bài học được ghi âm trước
(41%) là những điều họ mong muốn nhất khi giảng dạy trực tuyến trong tất cả các lớp,
nhóm chủng tộc và học sinh.
● Theo đa số phụ huynh có con đang theo học ở các khối lớp cao hơn, các hoạt động
học tập trực tuyến mang tính thử thách cần được hướng dẫn thú vị hơn (28% cho các lớp
6-12 so với 23% cho các lớp K-5).
● Nhân viên BPS cho biết, "cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình" là điều
khó khăn nhất trong quá trình học tập từ xa (57%).
● Tại thời điểm khảo sát, 45% phụ huynh không phải là người da trắng đồng ý sử
dụng xe buýt trường học làm phương tiên đưa đón trong khi chỉ có 33% phụ huynh là người
da trắng có cùng quan điểm.
● Các nhóm học sinh đặc biệt đã chia sẻ nhu cầu đưa đón khác nhau: câu trả lời khảo
sát cho thấy, 14% học sinh là người học tiếng Anh hoàn toàn phụ thuộc vào xe buýt trường
học làm phương tiện đi lại so với chỉ 7% với tổng số học sinh. Tỷ lệ chênh lệch tương tự
cũng được ghi nhận với nhóm học sinh khuyết tật so với những học sinh bình thường: 20%
học sinh khuyết tật cho biết các em phụ thuộc hoàn toàn vào xe buýt trường học làm phương
tiện đi lại so với chỉ 7% học sinh bình thường.
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Thể hiện Quan ngại và Quan điểm
Thông qua các sự kiện tham vấn cộng đồng, chúng tôi đã lắng nghe các mối quan ngại, thu thập ý
kiến đề xuất, khuyến nghị về định hướng mở cửa trở lại trường học tốt nhất cho học sinh và phụ
huynh.
Gắn kết Học sinh, Phụ huynh và Cộng đồng

Học tập & Công nghệ

Sức khỏe và an toàn

Hoạt động

Học sinh Anh ngữ

Phiên lắng
nghe ý
kiến cộng
đồng

Giáo dục đặc biệt

Đi lại

Cộng đồng đã nêu lên các vấn đề liên quan đến tác động lâu dài khi học sinh mất kiến thức, kỹ
năng học tập, nhu cầu tập trung vào khía cạnh cảm xúc-xã hội của học sinh và phụ huynh, nhu cầu
làm việc và chăm sóc trẻ nhỏ của phụ huynh, cộng với các quan ngại về sức khỏe cộng đồng cho
toàn bộ cộng đồng trường học của chúng ta. Tất cả những thông tin thu thập này định hướng quá
trình lập kế hoạch của chúng ta.
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Hoạt động

Sức khỏe và an toàn

Đi lại

è

Sử dụng PPE/vật liệu vệ sinh

è

è

è

Cân bằng mục tiêu học tập cao với
vấn đề của phụ huynh/cộng đồng,

Kế hoạch khác nhau cho các
trường trung học, tiểu học và K-8

Vệ sinh và bảo dưỡng xe buýt
trường học

è

è

è

Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang
cả ngày

Xem xét - xây dựng hệ thống
thông gió, giao bữa ăn, không gian
ngoài trời

Khoảng cách xã hội trên xe buýt
trường học & phương tiện công
cộng

è

Thời gian/không gian để học sinh
học tập ngoài trời/vận động

è

è

Hợp tác với MBTA thực hiện các
biện pháp an toàn cho học sinh

è

Tiếp cận với y tá & cố vấn nhà
trường, tài nguyên về sức khỏe
tâm thần

Cơ hội hợp tác với các tổ
chức/doanh nghiệp cộng đồng về
không gian học tập vệ tinh sáng
tạo

Kỹ năng học tập, học
tập & công nghệ
è

Đảm bảo anh chị em trong một gia
đình có thể tham gia học tập cùng
một ngày để phụ huynh/người
giám hộ có thể làm việc.

è

Học tập từ xa chất lượng cao/học
tập kết hợp.

è

Phụ huynh có thể không muốn để
học sinh chuyển lên lớp do mất
thời gian/kiến thức học tập vì
COVID-19.

è

Trước tiên hãy xem xét các nhóm
học sinh dễ bị tổn thương, kế
hoạch sẽ phù hợp với các nhóm
học sinh khác.

Giáo dục đặc biệt
è

Chúng tôi có thể ưu tiên các buổi
học trực tiếp cho học sinh có IEP
hay không không?

è

Nhiều học sinh cần duy trì mức độ
tiếp xúc với người lớn để học hỏi
được. Khu học chánh sẽ đáp ứng
những nhu cầu này với yêu cầu
giãn cách xã hội như thế nào?

Học sinh Anh ngữ
è

Cần đảm bảo mức độ sử dụng
ngôn ngữ tại nhà

è

Chúng tôi thực sự cần hỗ trợ sử
dụng công nghệ song ngữ

è

Lo lắng về học sinh, đặc biệt là
những học sinh mới, gặp khó khăn
khi tham gia học tập tại trường và
hiện chưa hòa nhập vào môi
trường học tập
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Kế hoạch Mở cửa Trở lại Khuyến nghị: Dự thảo đầu tiên
Hệ thống Trường công lập Boston sẽ lựa chọn mô hình học tập kết hợp, học tập từ xa hoặc cả hai
trong năm học này. Như được mô tả dưới đây, phụ huynh có thể linh hoạt kết hợp các mô hình học
tập này để đảm bảo phù hợp nhất cho con của mình, cho phép người học có cơ hội học tập trên lớp
với bạn bè và giáo viên của các em, hoặc, đồng thời có cơ hội học tập tại nhà với các dự án độc
lập dựa trên và trên môi trường học tập trực tuyến. Giáo viên và lãnh đạo nhà trường nỗ lực hiết
kế và tạo ra các bài học hấp dẫn, chất lượng cho các môi trường học tập này. Các cơ hội giáo dục
này sẽ được xây dựng trong suốt năm học trong quá trình giáo viên tiếp tục cùng nhau chia sẻ, học
hỏi và phát triển.
Bộ khung các mô hình học tập mà phụ huynh có thể lựa chọn cho con của họ được trình bày dưới
đây. Học tập kết hợp bao gồm học ở trường hai ngày một tuần và học trực tuyến ba ngày ở nhà
hoặc có thể với một tổ chức đối tác. Trong mô hình học tập từ xa, học sinh sẽ học hoàn toàn trên
môi trường trực tuyến mà không có cơ hội học tập trực tiếp Ngoài ra, còn một lựa chọn cho các
nhóm học sinh đặc biệt: học sinh tiếp nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc người học tiếng Anh.
Tùy thuộc vào nhu cầu của người học, mỗi tuần học tập trực tiếp của những học sinh này có thể
được kéo dài hơn. Phụ huynh có thể lựa chọn giữa các mô hình này mà không ảnh hưởng đến tình
trạng ghi danh tại trường học mà các em đã chọn. Học sinh cũng có thể chuyển từ mô hình học tập
hoàn toàn trực tuyến sang học tập kết hợp để có cơ hội học tập trực tiếp vào một số thời điểm nhất
định, nếu nhà trường có đủ không gian và nhân viên để phục vụ học sinh.
Khu học chánh sẽ liên lạc với phụ huynh vào tháng 8 để xác nhận mô hình học tập mà phụ
huynh lựa chọn cho con của mình vào kỳ học mùa thu này. Đối với những học sinh chọn tham
gia mô hình học tập kết hợp và đủ điều kiện đưa đón bắng xe buýt trường học, chúng tôi cũng sẽ
hỏi ý kiến phụ huynh về nhu cầu đưa đón học sinh bằng xe buýt trường học.
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Tóm tắt các Mô hình Học tập Có thể Lựa chọn
Kết hợp

Hoàn toàn Trực tuyến

Nhóm học sinh Đặc
biệt

Tổng hợp

Mô hình học tập kết hợp
bao gồm thời gian học tập
trực tiếp và trực tiếp cho
học sinh. Trong mỗi ngày
học, học sinh sẽ được
hướng dẫn đồng thời, tham
gia vào các bài học theo
từng dự án hay các nhiệm
vụ độc lập và sẽ được giáo
viên, chuyên gia và nhân
viên hỗ trợ cung cấp hướng
dẫn 1:1 và theo nhóm nhỏ
để phát triển các kỹ năng
cảm xúc-xã hội và khả
năng học tập.

Học tập Hoàn toàn Trực
tuyến sẽ hướng dẫn trực
tuyến cho học sinh, trong
đó kết hợp giữa học tập
độc lập theo từng dự án
cũng như hướng dẫn 1:1
và trong nhóm nhỏ. Học
sinh sẽ có cơ hội và được
cung cấp công cụ học tập
tại nhà để hỗ trợ quá trình
học tập của các em. Mỗi
học sinh sẽ được mượn
Chromebook và truy cập
mạng wifi. Các đồ dùng
và công cụ học tập khác
cũng có thể được cung
cấp để hỗ trợ việc học của
học sinh. Phụ huynh sẽ
được hỗ trợ thông qua đào
tạo, hội nghị và các
chuyến thăm tại nhà/kiểm
tra hàng tuần của nhóm
chuyên gia học tập phụ
trách con của họ.

Đối với tất cả các học
sinh tiếp nhận các dịch
vụ đặc biệt, dù là dịch
vụ tiếng Anh hoặc Giáo
dục Đặc biệt, giáo viên
sẽ xác định chương trình
phù hợp nhất cho học
sinh thông qua các nhóm
IEP và LATF. Các
chương trình này sẽ
được giáo viên và nhóm
hỗ trợ học sinh giám sát.
Học sinh trong mô hình
này sẽ xác định số ngày
học tập trực tiếp/trực
tuyến theo kế hoạch học
tập và sẽ được hướng
dẫn trực tiếp/trực tuyến
tương ứng từ 1-5 ngày.

Môi trường
Học tập

Học tập trực tiếp và tại nhà
(Môi trường học tập hợp
tác với những ngày học tập
từ xa tại một số trường)

Học tập tại nhà (Môi
trường học tập hợp tác với
những ngày học tập từ xa
tại một số trường)

Kết hợp học tập tại nhà
và học tập trực tiếp theo
yêu cầu và khả năng đáp
ứng (các nhóm IEP hoặc
LATF, không gian, giáo
viên hỗ trợ)

Kết hợp

Hoàn toàn Trực tuyến

Nhóm học sinh Đặc
biệt

Nội dung Môn
học

Tất cả học sinh sẽ được giảng dạy 6,5 giờ mỗi ngày theo kế hoạch thiết kế của giáo
viên. Hướng dẫn này sẽ tập trung vào các Tiêu chuẩn Ưu tiên BPS cho năm học
2020-21 và tất cả học sinh sẽ tham gia vào các đánh giá chính thức và đánh giá tạm
thời trong suốt năm học. Tất cả học sinh sẽ được sử dụng công nghệ và các công cụ
học tập ở trường và ở nhà.
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Học tập Trực
tuyến

Tất cả học sinh sẽ tham gia học tập trực tuyến trong khoảng thời gian nhất định mỗi
tuần. Học sinh và nhân viên phải tham gia đầy đủ 6,5 giờ học tập mỗi ngày khi học
tập trực tuyến và sẽ được thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động học tập độc lập theo
từng tự dự án do giáo viên của họ thiết kế, cũng như cơ hội được hướng dẫn đồng
bộ, hướng dẫn theo nhóm nhỏ và hướng dẫn 1:1 trên môi trường trực tuyến tùy theo
nhu cầu cá nhân của học sinh. Tất cả học sinh sẽ được cung cấp công cụ và đồ dùng
để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

Nhân viên

Hầu hết các trường sẽ điều
chỉnh nhân sự của mình để
phù hợp với các mô hình
đồng giảng dạy, qua đó hỗ
trợ cả học tập từ xa và học
tập trực tiếp. Các trường
cũng sẽ cần sự tham gia
của các nhân viên hỗ trợ,
đồng thời tạo điều kiện
thuận lợi cho đội ngũ
chuyên gia trong quá trình
giảng dạy kỹ năng cảm
xúc-xã hội cũng như cho
giáo viên, lãnh đạo nhà
trường trong xây dựng
chương trình giảng dạy và
môi trường học tập.

Học sinh Anh
ngữ

Tất cả học sinh sẽ được cung cấp dịch vụ dựa trên trình độ ELD của họ.

Học sinh có
Nhu cầu Đặc
biệt

Tất cả học sinh sẽ được cung cấp các dịch vụ giáo dục và điều chỉnh thích nghi
theo yêu cầu trong IEP của các em.
Kết hợp

Giáo viên sẽ được chỉ
định hỗ trợ học sinh và
phối hợp thực hiện quá
trình học tập cho các học
sinh mà họ phụ trách. Đây
sẽ là giáo viên phụ trách
với các trường tiểu học và
giáo viên bộ môn hoặc
giáo viên hướng dẫn ở bậc
trung học. Học sinh sẽ
được hỗ trợ liên tục bởi
đội ngũ cố vấn, y tá, nhân
viên xã hội và nhân viên
khác.

Hoàn toàn Trực tuyến

Đội ngũ nhân sự sẽ phù
hợp với nhu cầu của học
sinh và được sắp xếp
theo chương trình học
tập cảm xúc hoặc IEP
của học sinh. Học sinh
sẽ được tiếp nhận dịch
vụ từ giáo viên và nhân
viên hỗ trợ khi thích
hợp.

Nhóm học sinh Đặc
biệt

Câu lạc bộ
Ngoại khóa và
Hoạt động Thể
thao

Trong phạm vi có thể, học sinh sẽ được tham gia vào các câu lạc bộ, hoạt động và
môn thể thao ngoại khóa theo các chỉ dẫn y tế và quy định của MIAA/DESE. Cuộc
sống của học sinh đóng vai trò quan trọng và thiết yếu để xây dựng hệ thống giáo
dục toàn diện và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để mang đến những cơ hội này
cho học sinh trong Hệ thống, dù trực tiếp hay trong môi trường trực tuyến.

Thiết lập quan
hệ đối tác

Chúng tôi luôn tìm kiếm quan hệ đối tác để nâng cao trải nghiệm học tập trực tiếp
và học tập tại nhà cho học sinh nhà trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các
cố vấn, đối tác và cộng đồng nhà trường để thúc đẩy học tập, điều kiện sức khỏe
của học sinh khi ở trường và ở nhà.
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Kế hoạch Học tập Từ xa/Tại nhà của BPS
Kế hoạch Học tập Từ xa/Tại nhà của BPS không chỉ nhằm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản
lý tiểu bang, mà là nền tảng để Khu học chánh có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu giáo dục của học
sinh vì hai lý do cụ thể như sau:
1.
Do tình hình lây lan virus có nhiều diễn biến phức tạp, BPS sẽ chủ động
và/hoặc sẵn sàng chuyển sang mô hình học tập trực tuyến hoàn toàn theo các yêu
cầu đảm bảo an toàn cộng đồng. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định đó mà không
có cơ sở rõ ràng: quyết định đó phải dựa trên kết quả giám sát liên tục của Ủy ban
Y tế Công cộng Boston về tỷ lệ lây nhiễm và các chỉ số khác liên quan đến COVID
trong cộng đồng của chúng ta. Nếu BPHC khuyến nghị không mở cửa trở lại các
trường học để học tập trực tiếp do tình trạng lây lan của virus COVID-19, BPS sẽ
bắt đầu kỳ học mùa thu bằng mô hình học tập từ xa/tại nhà cho tất cả học sinh. Nếu
các chỉ dẫn về sức khỏe cộng đồng cho phép BPS mở cửa trở lại các tòa nhà trường
học và thực hiện mô hình học tập kết hợp, bao gồm thời gian học tập trực tiếp, và
nếu, tại bất kỳ thời điểm nào, các chỉ dẫn y tế công cộng thay đổi và kết luận rằng
việc học tập trực tiếp không đảm bảo an toàn - chúng tôi sẽ thay đổi ngay lập tức
bằng cách cung cấp chương trình học tập từ xa/tại nhà chất lượng cho tất cả học
sinh BPS cho đến khi chúng tôi có thể an toàn học tập trong các tòa nhà trường học.
2.
Dù Ủy ban Y tế Công cộng Boston có chỉ dẫn như thế nào hoặc các biện
pháp an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng được áp dụng ở mức độ nào như được
trình bày dưới đây, không phải tất cả phụ huynh BPS sẽ quyết định liệu đã đến thời
điểm an toàn để cho phép học sinh quay trở lại trường học vào đầu năm học tới. Dù
để bảo vệ các thành viên cao tuổi trong gia đình khỏi khả năng lây lan của dịch
bệnh trong cộng đồng hoặc vì bất kỳ lý do nào khác, một số phụ huynh có thể quyết
định để học sinh ở nhà và tham gia học tập trực tuyến. Tại BPS, chúng tôi luôn tôn
trọng sự lựa chọn đó: bất kỳ phụ huynh nào quyết định cho con của mình tiếp tục
tham gia chương trình học tập trực tuyến/tại nhà của Khu học chánh vẫn được coi
là đang tham gia học tập đầy đủ để hoàn thành các yêu cầu của lớp học ít nhất là
với học kỳ đầu tiên của năm học 2020-2021.
Nhóm Chuyên gia Học tập của BPS tiếp tục xây dựng nội dung chi tiết trong kế hoạch học tập từ
xa/tại nhà, cùng với các Nhóm Chuyên trách về Mở cửa Trở lại Trường học gồm thành viên là
lãnh đạo các trường, giáo viên và các nhân viên khác. Khi hoàn thiện hoạt động này và kế hoạch
học tập kèm theo, chúng tôi sẽ liên kết nội dung kế hoạch ở tài liệu này.
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Kế hoạch Học tập Kết hợp của BPS
BPS đã đánh giá nhiều mô hình học tập kết hợp khác nhau. Với sự tư vấn và hỗ trợ từ Ủy ban Hệ
thống BPS, Chính quyền Thành phố Boston, các bên liên quan và các đối tác cộng đồng cũng như
lãnh đạo và nhân viên các trường BPS, kế hoạch học tập kết hợp hiện tại của Khu học chánh sẽ tổ
chức xen kẽ giữa các nhóm học sinh, mỗi nhóm sẽ học tập tại trường trong hai ngày và học tập
trực tuyến trong ba ngày hàng tuần.
Trong mô hình học tập kết hợp, học sinh ở tất cả các lớp (mầm non - lớp12) được chia thành hai
nhóm theo khối lớp và theo trường: Nhóm A và nhóm B. Trong phạm vi phù hợp, học sinh trong
cùng một gia đình sẽ được sắp xếp trong cùng một nhóm. Nhóm C, bao gồm học sinh giáo dục
đặc biệt và người học tiếng Anh, sẽ được chia thành các nhóm trong cộng đồng trường của các em
như những học sinh khác được, ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt khi có nhiều cơ hội học
tập phong phú hơn cho các nhóm học sinh này. Trong mỗi cộng đồng trường học, các nhóm sẽ học
tập xen kẽ theo mô hình học tập trực tiếp tại trường và học trực tuyến tại nhà (hoặc một địa điểm
thay thế trong cộng đồng nếu có). Theo mô hình này, tại từng thời điểm học tập, chúng tôi sẽ giảm
số lượng học sinh trong mỗi tòa nhà xuống khoảng một nửa, nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc và lây
lan vi-rút.

Tóm tắt Mô hình Học tập Kết hợp

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Cuối tuần

Nhóm học
sinh A

Nhóm học
sinh B

Nhóm học
sinh C

Nhóm học
sinh D

Trong mô hình học tập kết hợp như được minh họa ở trên, học sinh học tập theo nhiều cách khác
nhau và tại các địa điểm khác nhau theo nhóm tương ứng của các em. Tại mỗi trường, mô hình
học tập kết hợp sẽ tạo không gian để những học sinh dễ bị tổn thương nhất trong Hệ thống có cơ
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hội học tập trở lại tại trường, được hướng dẫn trực tiếp nhiều hơn và nhận được các hỗ trợ liên
quan. Lịch học bậc trung học vẫn đang trong quá trình xây dựng và có thể thay đổi tùy theo mỗi
trường. Mô hình học tập kết hợp của một trường tiểu học được minh họa như dưới đây.
● Học sinh nhóm A học tập trực tiếp tại trường vào các ngày Thứ 2 và Thứ 3, sau đó
học trực tuyến vào các ngày Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6.
● Học sinh nhóm B sẽ học tập trực tiếp tại trường vào các ngày Thứ 5 và Thứ 6, đồng
thời học tập trực tuyến vào các ngày Thứ 2, Thứ 3 và Thứ 4.
● Học sinh nhóm C, bao gồm những người học có nhu cầu đặc biệt và có thể bao gồm
người học tiếng Anh, có thể lựa chọn học tập tại trường vào các ngày Thứ 2, Thứ 3, Thứ 5
và Thứ 6, tùy thuộc vào không gian học tập còn trống trong mỗi tòa nhà trường học cũng
như khả năng hỗ trợ của giáo viên do họ còn phải thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy khác.
Hợp phần này của mô hình học tập kết hợp cho phép Khu học chánh đưa những học sinh
dễ bị tổn thương nhất trong Hệ thống quay trở lại học tập tại trường, được hướng dẫn trực
tiếp nhiều hơn và nhận được các hỗ trợ liên quan.
● Học sinh nhóm D học tập từ xa, ở nhà hoặc tại địa điểm có sự giám sát của các đối
tác cộng đồng khác, trong tất cả năm ngày mỗi tuần. Tất cả phụ huynh có thể quyết định
đưa con của họ vào nhóm D để tham gia học tập từ xa hoàn toàn vào kỳ học mùa thu này.
● Tất cả học sinh sẽ không tham gia học tập ở trường và học trực tuyến vào các ngày
Thứ 4 để nhân viên vệ sinh có thể dọn dẹp các tòa nhà vào thời điểm xen kẽ giữa các nhóm
học sinh.
● Tất cả giáo viên dạy học tại các tòa nhà trường học; giáo viên không được ở bên
ngoài các tòa nhà trường học trừ khi có biện pháp điều chỉnh thích nghi và đang nghỉ phép,
sau khi được Văn phòng Nhân sự chấp thuận.
● Giáo viên dạy đồng thời toàn bộ lớp học mà họ phụ trách - bao gồm những học sinh
học trực tuyến và những học sinh học tập trực tiếp trên lớp. Giáo viên được cung cấp các
công cụ công nghệ (máy ảnh, loa, v.v.) và được hướng dẫn hỗ trợ mô hình giảng dạy kết
hợp này.
● Tại mỗi trường, lãnh đạo nhà trường có thể đề xuất Khu học chánh phê duyệt những
thay đổi nhỏ trong mô hình học tập kết hợp để phù hợp với các nhóm học sinh đặc biệt,
chương trình và/hoặc kế hoạch sắp xếp cụ thể của từng trường, bao gồm cấu trúc theo từng
giai đoạn được nêu rõ dưới đây.
● Sau khi được Khu học chánh chấp thuận, lãnh đạo nhà trường sẽ công bố lịch trình
tổng thể cho từng lớp và mỗi giáo viên cần thông báo cho phụ huynh về lịch trình học tập
với con của họ.

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 24

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

● Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đối tác cộng đồng của mình để hỗ trợ lập chương
trình ngoài giờ học và trong các tòa nhà không thuộc BPS, cung cấp các dịch vụ quan trọng
và hỗ trợ học sinh khi các em không thể tham gia Học tập tại Trường.
● Trong tối thiểu học kỳ đầu tiên của Năm học 2020-2021, phụ huynh/người chăm
sóc có thể lựa chọn học tập trực tuyến cho con của họ mà không tham gia các chương trình
học tập trực tiếp.
Dạy học Đồng thời và Trải nghiệm của Học sinh
Theo quan điểm của nhiều người, giáo viên không thể vừa dạy một nhóm học sinh trong lớp học,
vừa hướng dẫn đồng thời các học sinh khác trong môi trường trực tuyến, từ một địa điểm ngoài
lớp học đó. Chúng tôi hiểu rằng dạy học đồng thời sẽ gặp rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn
luôn tin rằng đội ngũ giáo viên xuất sắc tại BPS sẽ khắc phục thành công khó khăn đó sau khi được
phát triển chuyên môn và hỗ trợ phù hợp trong lớp học.
Dưới đây là một ví dụ:
Giáo viên đã xây dựng kế hoạch cho cả lớp: học sinh học trực tiếp và từ xa. Mỗi ngày được chia
thành nhiều khung giờ khác nhau (lưu ý: ở cấp trung học, học sinh sẽ có lịch học cụ thể), trước hết
tập trung xây dựng tinh thần cộng đồng thông qua các buổi họp mặt toàn trường, gặp mặt buổi
sáng trong lớp học, hoặc tư vấn. Các lớp học được lên kế hoạch bằng cách sử dụng Ba Phương
pháp Giảng dạy: Quy chuẩn Chào đón, Hoạt động Gắn kết và Kết thúc Tích cực. Giáo viên lên kế
hoạch cho giờ nghỉ giải lao và vận động trong suốt cả ngày. Một buổi học có thể bắt đầu bằng một
hoạt động ngắn cho tất cả học sinh, sau đó là các hoạt động, bài tập hoặc dự án đã được lên kế
hoạch mà học sinh cần hoàn thành độc lập hoặc cùng với các bạn cùng lớp, trước khi cả lớp kết
thúc buổi học. Sau mỗi nhóm hoạt động trong ngày, học sinh sẽ được nghỉ giải lao để giãn cơ và
vận động. Tất cả học sinh đều ăn trưa, nghỉ giải lao và có thời gian đi vệ sinh.
Một ngày học của học sinh cũng có thể bao gồm các môn tự chọn hoặc môn chuyên biệt như nghệ
thuật và giáo dục thể chất. Một số học sinh sẽ được hướng dẫn trong nhóm nhỏ trong khi những
học sinh khác đang học tập độc lập, học tập 1:1 với bạn bè hoặc học trong một nhóm nhỏ.
Khi học tập trực tuyến ở nhà, học sinh cần đăng nhập vào lớp học trong khung thời gian xây dựng
tinh thần cộng đồng toàn trường hoặc cả lớp, khung thời gian hướng dẫn trực tiếp và vào những
thời điểm mà các em có thể tham gia học tập với các bạn của mình. Các em sẽ được nghỉ giải lao
như các bạn khác đang học tập trực tiếp tại trường.
Bố trí Lớp học
Theo mô hình học tập kết hợp, nhìn chung, chỉ một nửa số học sinh (Nhóm A hoặc Nhóm B) sẽ
học tập tại trường vào những ngày cụ thể trong tuần. Bằng cách chia lớp thành hai nhóm, chúng
tôi có thể đảm bảo rằng học sinh có thể duy trì khoảng cách vật lý trong lớp học. Mặc dù bàn học
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trong mỗi phòng có thể được thiết kế cách xa chưa đến 6 foot, tức tuân thủ yêu cầu tối thiểu 3 foot
mà DESE đã đưa ra trong một số trường hợp, hai nhóm học sinh sẽ được chia tách và ngồi đảm
bảo khoảng cách khi chỉ một trong hai nhóm học tập trực tiếp vào mỗi thời điểm nhất định. Ví dụ,
trong hình minh họa bên dưới, các bàn được gán cho nhóm A sẽ do nhóm A sử dụng trong những
ngày quy định; khi đó các bàn được gán cho nhóm B sẽ trống. Vì vậy, mặc dù các bàn cách nhau
không đến 6 foot, học sinh tham gia học tập trên lớp sẽ ngồi cách nhau một bàn trống và vẫn đảm
bảo khoảng cách tối thiểu.

6 foot

6 foot

Bố trí lớp học cho các lớp mầm non, một số lớp học giáo dục đặc biệt và các mô hình học tập
chuyên biệt khác sẽ được thực hiện khác đi. Dù có những sự khác biệt đó, lãnh đạo và giáo viên
nhà trường, với sự hỗ trợ cần thiết từ nhân viên phụ trách Cơ sở Vật chất BPS, sẽ đảm bảo rằng tất
cả các lớp học được bố trí nhằm duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu giữa học sinh, giáo viên trong
mỗi lớp học.
Mô hình Nhân sự và Thực hiện Hướng dẫn
Trong môi trường học tập kết hợp, những học sinh học tập tại trường sẽ học tập đồng thời với
nhóm học sinh học tập từ xa trên môi trường trực tuyến. Giáo viên sẽ hướng dẫn song song cho cả
hai nhóm học sinh này thông qua những công nghệ được trang bị trong lớp học.
Khi có chung một khung giờ giảng dạy hoặc cung cấp hỗ trợ cho cùng một buổi học, các nhân
viên hỗ trợ, giáo viên tiếng Anh, giáo viên hòa nhập và các giáo viên khác sẽ phối hợp lập kế hoạch
và cung cấp hỗ trợ 1:1 hoặc trong nhóm nhỏ theo giáo án được các giáo viên cùng thiết kế với cả
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mô hình học tập trực tiếp hoặc trực tuyến. Khi hỗ trợ cùng một học sinh, các giáo viên sẽ cùng lập
kế hoạch hướng dẫn trong các khung thời gian quy định, ví dụ như thời gian lập kế hoạch chung,
phát triển chuyên môn (PD) hoặc lập kế hoạch và phát triển (P&D). Định hướng này nhằm xây
dựng hiệu quả mỗi bài học để giảng dạy theo bất kỳ mô hình học tập nào, hỗ trợ học sinh với các
dịch vụ và trong thời gian hướng dẫn cần thiết, cũng như áp dụng các biện pháp can thiệp và hỗ
trợ theo từng cấp độ.

Ngày bắt đầu
Ngày bắt đầu dự kiến cho năm học 2020-2021 là ngày 10 tháng 9. Dù ngày bắt đầu năm học có
thể thay đổi tùy tình hình dịch bệnh COVID-19, BPS khuyến nghị bắt đầu năm học dựa trên khung
thực hiện sau:
1.

Mọi quyết định phải dựa trên cơ sở khoa học. Chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động
giảng dạy trực tiếp vào ngày 10 tháng 9 năm 2020 chỉ khi tỷ lệ lây nhiễm trong
cộng đồng, dựa trên số lượng xét nghiệm và số ca tiếp nhận cấp cứu liên quan đến
COVID-19, cũng như các chỉ số y tế công cộng khác vẫn được duy trì trong phạm
vi cho phép theo chỉ dẫn của Ủy ban Y tế Công cộng Boston. Nếu các chỉ số vượt
quá phạm vi cho phép vào hoặc ngay trước ngày bắt đầu năm học - hoặc vào bất kỳ
ngày nào khác trong năm học, BPS sẽ ngay lập tức áp dụng mô hình học tập Trực
tuyến/Tại nhà hoàn toàn cho tất cả học sinh.

2.

Ngày bắt đầu với đối với Giáo viên. Tất cả giáo viên báo cáo với các trường theo
quy định khi bắt đầu phát triển chuyên môn vào một ngày cụ thể đã định trước, trừ
khi được miễn thực hiện vì lý do y tế hoặc lý do khác.

3.

Bắt đầu Học tập Trực tiếp theo từng Giai đoạn. Tất cả các lớp bắt đầu đi học
trở lại vào ngày đầu tiên của năm học mới, nhưng sẽ học tập trực tuyến và được
hướng dẫn từ xa, mà không được học tập trong tòa nhà trường học, cho đến khi
khối lớp tương ứng được phép học tập trực tiếp như dưới đây.
●

Phát triển chuyên môn: Nhân viên sẽ có một số ngày nhất định (chưa
được xác định cụ thể) để phát triển chuyên môn trước ngày bắt đầu năm
học mới của học sinh.

●

Nhóm đầu tiên: Học sinh các lớp 1-8 trở lại trường học theo mô hình học
tập kết hợp (một nửa thời gian học tập ở trường/một nửa thời gian học tập
trực tuyến).

●

Nhóm thứ hai: Học sinh các lớp 9-12 trở lại trường học theo mô hình học
tập kết hợp (một nửa thời gian học tập ở trường/một nửa thời gian học tập
trực tuyến); thời gian cụ thể khác biệt tùy từng trường đang chuẩn bị mở
cửa.
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●

Nhóm thứ ba: Học sinh các lớp K0/K1/K2 trở lại trường học theo mô hình
học tập kết hợp (một nửa thời gian học tập ở trường/một nửa thời gian học
tập trực tuyến).

Bảo vệ BPS: Yêu cầu về Sức khỏe & An toàn
Khi chuẩn bị mở cửa trở lại các tòa nhà trường, tất cả thành viên trong cộng đồng BPS phải thực
hiện vai trò của mình để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh, phụ huynh và nhân viên
bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu bảo vệ sức khỏe cộng đồng như dưới đây.

Kiểm tra Sức khỏe Tại nhà
Mỗi ngày - trước khi đưa học sinh đến trường hoặc đưa các em lên xe buýt trường học hoặc phương
tiện giao thông công cộng để đến trường - phụ huynh/người giám hộ phải hoàn thành danh sách
kiểm tra sức khỏe tại nhà cho mỗi học sinh BPS. Để xem danh sách kiểm tra sức khỏe tại nhà, vui
lòng tham khảo ở đây. Kết quả bằng văn bản kiểm tra theo danh sách này không cần phải nộp cho
nhà trường; tuy nhiên, nếu kết quả kiểm tra cho thấy học sinh có những triệu chứng liên quan đến
COVID-19, phụ huynh/người giám hộ phải:
1. Để học sinh ở nhà; không đưa hoặc cho phép học sinh đến trường.
2. Báo cáo cho quản trị viên nhà trường được biết rằng học sinh sẽ nghỉ học, kèm lý
do liên quan đến COVID.
3. Gọi bác sĩ thường chăm sóc gia đình hoặc trung tâm y tế cộng đồng để được xét
nghiệm COVID-19 .
Nếu kết quả xét nghiệm dương tính, BPS sẽ tư vấn cho gia đình phối hợp với Ủy ban Y tế Công
cộng Boston để xác định rủi ro lây nhiễm cho người khác bằng cách truy vết người tiếp xúc gần.
Không yêu cầu Xét nghiệm COVID-19 trước khi Học tập Trở lại
Do virus COVID-19 có thể lây nhiễm dù người bệnh không có hoặc không cảm thấy bất kỳ
triệu chứng nào, sốt không phải là dấu hiệu lây nhiễm đầu tiên trong tất cả tình huống. Chỉ dẫn
hiện tại của CDC và BPHC không khuyến nghị xét nghiệm tất cả học sinh và nhân viên trước
ngày học tập trở lại hoặc thậm chí kiểm tra thân nhiệt của tất cả học sinh. Vào thời điểm này,
Khu học chánh sẽ không thường xuyên đo hoặc kiểm tra nhiệt độ của học sinh trước khi cho
phép các em vào tòa nhà trường học của BPS, mà thay vào đó sẽ dựa vào kết quả kiểm tra sức
khỏe như đã nói ở trên. Khi chỉ dẫn về y tế công cộng thay đổi, BPS sẽ ngay lập tức điều chỉnh
theo các yêu cầu mới.
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Rửa tay
Biện pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 là mỗi người cần rửa tay thường
xuyên bằng xà phòng và nước [xem hướng dẫn của CDC được liên kết tại đây] hoặc sử dụng dung
dịch rửa tay khô có chứa ít nhất 60% cồn. Tất cả học sinh và nhân viên BPS sẽ được thực hiện rửa
tay và/hoặc vệ sinh tay thường xuyên mỗi ngày, đặc biệt trong các tình huống sau:
● Sau khi hỉ mũi, ho hoặc hắt hơi
● Trước khi lên hoặc xuống xe buýt trường học hoặc phương tiện giao thông công
cộng
● Trước khi vào hoặc rời khỏi tòa nhà trường học BPS
● Trước khi đeo hoặc tháo bỏ dụng cụ che mặt/khẩu trang
● Trước và sau khi ăn và/hoặc chuẩn bị thức ăn
● Trước khi chạm tay vào mắt hoặc các bộ phận trên khuôn mặt
● Sau khi đi hoặc hỗ trợ người khác đi vệ sinh
● Trước khi đeo và sau khi tháo bỏ găng tay
● Sau khi chạm tay vào rác thải
Dung dịch rửa tay khô phù hợp sẽ được cung cấp trên mỗi xe buýt, ở lối vào và hành lang trường
học cũng như trong từng lớp học.

Đeo khẩu trang
Theo khuyến nghị của các chuyên gia y tế công cộng, mỗi người nên đeo dụng cụ che mặt (khẩu
trang) khi trong phạm vi 6 foot với người bên cạnh để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Mỗi
người đều phải đeo khẩu trang vào bất cứ thời điểm nào bên trong tòa nhà hoặc trên phương tiện
đi lại của BPS, hoặc khi khoảng cách với người xung quanh bằng hoặc nhỏ hơn 6 foot. Các biện
pháp điều chỉnh thích nghi sẽ được thực hiện với nhóm học sinh nhỏ tuổi nhất, nhóm học sinh có
vấn đề về cảm giác và nhóm học sinh có nhu cầu đặc biệt, dễ bị lây nhiễm khi phù hợp và cần
thiết.
BPS đề nghị tất cả học sinh và nhân viên mang theo và đeo khẩu trang vải của riêng họ vào bất cứ
thời điểm nào được cho là phù hợp và cần thiết. Bất cứ học sinh, nhân viên nào quên mang theo
khẩu trang tái sử dụng sẽ được cung cấp khẩu trang dùng một lần để sử dụng trên xe buýt và trong
tòa nhà trường học. Nhân viên sẽ được cung cấp các văn bản quy định, hướng dẫn về đeo và bảo
quản khẩu trang, để họ có thể hướng dẫn lại và giúp học sinh bảo vệ bản thân, bạn bè và giáo viên
của các em.
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Giãn cách Vật lý
Giãn cách vật lý - được định nghĩa trong tài liệu này là duy trì khoảng cách tối thiểu 6 foot với
những người xung quanh - đảm bảo an toàn bằng cách giảm mức độ tương tác trực tiếp và hạn
chế sự lây lan của COVID-19. Khi BPS mở cửa trở lại, tất cả học sinh và nhân viên đều phải duy
trì khoảng cách vật lý tối thiểu 6 foot vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu
này như sau:
●

Trên xe buýt, học sinh sẽ được bố trí chỗ ngồi cụ thể và chỉ một học sinh được ngồi trên
từng băng ghế.

●

Các biển chỉ dẫn lối đi và/hoặc bảng hiệu sẽ được vẽ/lắp đặt tại lối vào và hành lang
trường học để đảm bảo học sinh duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu tại các vị trí khác
nhau trong trường.

●

Bảng hiệu sẽ được gắn tại nhiều địa điểm trong mỗi tòa nhà trường học để học sinh, nhân
viên lưu ý khoảng cách vật lý với những người xung quanh.

●

Hạn chế hoặc tránh các tương tác nơi đông người nếu có thể.

●

Việc sử dụng nhà vệ sinh sẽ chỉ giới hạn cho một số lượng nhỏ học sinh để duy trì khoảng
cách vật lý.

●

Tủ đồ cá nhân sẽ không được sử dụng trừ khi có thể duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu,
bao gồm lên kế hoạch sử dụng đan xen hoặc thông qua các biện pháp khả thi khác.

●

Đồ dùng trong lớp học sẽ được bố trí phù hợp để đảm bảo giãn cách vật lý. Vì mỗi tòa
nhà trường học bao gồm nhiều lớp học có kích cỡ khác nhau và đồ dùng có hình dạng
khác nhau, việc bố trí vật dụng trong lớp học sẽ thay đổi tùy từng trường. Tất cả các vật
dụng trong lớp sẽ được bố trí để duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu 6 foot giữa một
người với người xung quanh vào bất cứ thời điểm nào, ngay cả khi khoảng cách giữa các
vật dụng nhỏ hơn 6 foot.

Hỗ trợ Sức khỏe BPS
Văn Phòng Dịch Vụ Y Tế và Văn phòng Dịch vụ Sức khỏe Hành vi được thành lập để đáp ứng
nhu cầu sức khỏe thể chất, xã hội và cảm xúc của tất cả học sinh Hệ thống Trường Công Lập
Boston. Trong bối cảnh đại dịch, đội ngũ này đã tập trung nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch
bệnh.
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Y tá Trường học
Mỗi trường BPS đều có một y tá BPS hỗ trợ. Trong môi trường học tập, các y tá của chúng tôi
chính là những nhân viên sơ cứu và duy trì một cộng đồng khỏe mạnh, an toàn nhất có thể. Để hỗ
trợ họ thực hiện công việc quan trọng này, chúng tôi đã đưa ra các hỗ trợ sau đây.
●

Khi cần thiết, các văn phòng y tế sẽ được tái cơ cấu để tăng cường kiểm soát bệnh truyền
nhiễm, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng trường học và quyền bảo mật thông tin y tế của
học sinh.

●

Phòng cách ly trong mỗi tòa nhà trường học đã được xác định cụ thể.

●

Đội ngũ y tá sẽ được cung cấp đồ dùng bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp với vai trò là
chuyên gia chăm sóc sức khỏe của họ.

Quy định liên quan đến COVID-19
Các y tá tại trường sẽ được đào tạo về tất cả các quy định liên quan đến COVID-19. Ngược lại,
đội ngũ y tá BPS sẽ hướng dẫn phù hợp các nhân viên phụ trách từng tòa nhà để tất cả người trưởng
thành trong cộng đồng nhà trường được trang bị thông tin cần thiết, giúp đảm bảo sức khỏe và an
toàn cho học sinh, nhân viên của chúng tôi.
Hành động Thực hiện khi Một người có Triệu chứng. Nếu một người có triệu chứng khi đang ở
trong tòa nhà BPS, y tá cần tuân thủ các quy định về giám định y khoa, cách ly, theo dõi và điều
kiện để quay trở lại học tập/làm việc tại Khu học chánh như ở đây. Theo cấu trúc giám sát của Khu
học chánh, các y tá BPS sẽ phối hợp với Văn phòng Dịch vụ Y tế và Ủy ban Y tế Công cộng
Boston báo cáo các trường hợp nghi tiếp xúc hoặc lây nhiễm COVID-19.
Xét nghiệm. Chỉ dẫn hiện tại của CDC và BPHC khuyến nghị thực hiện xét nghiệm khi một người
xuất hiện các triệu chứng và/hoặc đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Nếu không thể thực
hiện xét nghiệm thông qua nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ, phụ huynh có thể
được xét nghiệm COVID-19 tại các điểm xét nghiệm di động trên toàn Thành phố theo mô tả tại
bản đồ tương tác của Thành phố Boston.
Hành động khi Kết quả Xét nghiệm COVID-19 Dương tính. Nếu một cá nhân trong trường được
xác nhận, nghi phạm hoặc đã tiếp xúc gần với một người được xác nhận mắc COVID-19, Văn
phòng Dịch vụ Y tế BPS sẽ thông báo cho Văn phòng Bệnh truyền nhiễm BPHC để được tư vấn,
chỉ dẫn. Các bước tiếp theo có thể bao gồm cách ly lớp học, tầng học hoặc trường học; cung cấp
thông tin cần thiết cho Văn phòng Bệnh truyền nhiễm BPHC để tiến hành truy vết người tiếp xúc
gần; và đưa ra hướng dẫn thời điểm những cá nhân đó có thể trở lại học tập hoặc làm việc ở trường.
Đóng cửa Lớp học, Trường học hoặc Tòa nhà Trường học. Các quyết định liên quan đến việc đóng
cửa hoặc giải tán lớp học, trường học và/hoặc cơ sở BPS khác do COVID-19 sẽ được Tổng giám
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thị đưa ra sau khi tham khảo ý kiến Ủy ban Y tế Công cộng Boston và Chính quyền Thành phố
Boston. Các quyết định đóng cửa sẽ được đưa ra một cách cẩn trọng và phù hợp với hoàn cảnh
thực tế nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và đáp ứng nhu cầu của học sinh, phụ huynh, nhân viên
Hệ thống - ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Quyền riêng tư. BPS sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân từ hồ sơ giáo dục, bao gồm cả hồ sơ y tế,
của học sinh mà không có sự đồng ý của phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh đủ điều kiện
(trên 14 tuổi hoặc từ lớp chín), ngoại trừ: (1) khi một mối đe dọa rõ ràng và có thể xảy ra đối với
sức khỏe hoặc sự an toàn của bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào do COVID-19; và (2) việc chia
sẻ thông tin sẽ hỗ trợ bảo vệ sức khỏe và/hoặc an toàn. Trong những trường hợp này, BPS sẽ chỉ
tiết lộ thông tin tối thiểu cần thiết để ngăn ngừa mối đe dọa trực tiếp do COVID-19 gây ra.
Nhóm Sức khỏe Hành vi
Nhóm sức khỏe hành vi BPS (chuyên gia tâm lý học đường và nhân viên xã hội) phối hợp với Văn
phòng Y tế và Sức khỏe và Gắn kết Phụ huynh của chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn phụ huynh,
nhân viên và học sinh xử lý chấn thương tâm lý, hỗ trợ các nhu cầu cảm xúc xã hội của học sinh
trong bối cảnh khủng hoảng y tế cộng đồng, xây dựng môi trường lớp học không gây chấn thương
tâm lý và xác lập môi trường học tập tối ưu ở nhà. Cơ hội đào tạo sẽ bắt đầu vào giữa tháng 8 và
là hoạt động hỗ trợ nền tảng để tất cả các trường có thể mở cửa trở lại thành công.

Thực hiện Kế hoạch
Đi lại
Để đảm bảo hệ thống xe buýt trường học của chúng tôi có thể đưa đón học sinh đến trường một
cách hiệu quả và an toàn trong khi vẫn bảo vệ sức khỏe của học sinh, tài xế và người giám sát xe
buýt, BPS đã thực hiện những điều chỉnh sau đây với quy trình và thủ tục đưa đón bằng xe buýt.
Tài xế Xe buýt
●

Theo chỉ dẫn sắp xếp “một học sinh trên mỗi băng ghế” xe buýt trường học, BPS
chỉ có thể vận chuyển khoảng một nửa số học sinh so với trước đây. Như vậy, chúng
ta phải tìm những phương án khác để học sinh có thể đến trường an toàn. Nếu cần
thiết, BPS sẵn sàng mở rộng phạm vi khu vực đi bộ đối với học sinh lớp 1 đến lớp
5 từ 1 đến 1,5 dặm. Phạm vi khu vực đi bộ sẽ được duy trì với học sinh lớp 6 (1,5
dặm) và học sinh mầm non, mẫu giáo (1 dặm). Mặc dù điều chỉnh này vẫn nằm
trong giới hạn đi bộ 2 dặm theo quy định của tiểu bang, phạm vi đi bộ rộng hơn
cũng có nghĩa số lượng học sinh cần được đưa đón bằng xe buýt sẽ giảm.
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●

Khu học chánh đang tìm kiếm các giải pháp khác để bố trí thêm nhân viên hỗ trợ
qua đường và thực hiện các cải tiến an toàn khác để đảm bảo học sinh cảm thấy và
được bảo vệ an toàn khi đi bộ đến trường hay về nhà. Phụ huynh cần để kiểm tra
sáng kiến Con đường đến Trường An toàn ở Boston của BPS để hiểu thêm các tài
nguyên bổ sung nhằm đảm bảo tính an toàn, thuận tiện khi đi bộ đến trường.

●

Với những học sinh đủ điều kiện đưa đón bằng xe buýt, chúng tôi sẽ liên hệ phụ
huynh để xác nhận xem học sinh có sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt hay
không. Trước thời hạn theo thông báo của Khu học chánh, phụ huynh cần xác
nhận xem học sinh có sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt vào mùa thu này
hay không. BPS sẽ cần thông tin này để sắp xếp dịch vụ đưa đón học sinh trên các
tuyến buýt đúng giờ và hiệu quả.

●

Học sinh sẽ được ưu tiên sắp xếp trước cho dịch vụ đưa đón bằng xe buýt nếu hoàn
thành quá trình đăng ký với nhà trường trước ngày 7 tháng 8 và đáp ứng điều kiện
dịch vụ này. Kế hoạch đưa đón những học sinh đủ điều kiện tiếp nhận, đã đăng ký
và được chấp thuận sau ngày 7 tháng 8 năm 2020 sẽ được hoàn thành trong thời
gian sớm nhất; đăng ký muộn cũng làm chậm công việc định tuyến xe buýt.

●

Học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 sẽ tiếp tục được nhận thẻ M7 miễn phí để sử dụng hệ
thống MBTA đến trường và về nhà. Học sinh lớp 7 - 12 sẽ vẫn nhận được các thẻ
M7 vào ngày đầu tiên đi học trực tiếp tại trường. Học sinh lớp 6 vẫn có quyền đăng
ký để được cấp thẻ MBTA miễn phí. Hướng dẫn đăng ký cấp thẻ MBTA miễn phí
được đăng tải ở đây. Tất cả học sinh sử dụng hệ thống MBTA phải tuân thủ các yêu
cầu về y tế công cộng, bao gồm yêu cầu đeo khẩu trang.

Hướng dẫn Sử dụng Xe buýt cho Học sinh
●

Tất cả học sinh và nhân viên sử dụng dịch vụ xe buýt trường học của BPS sẽ phải
đeo khẩu trang che kín mũi và miệng. Khẩu trang phải được đeo trước khi lên xe
buýt, trong suốt chuyến đi và khi xuống xe buýt. Nếu không mang theo khẩu trang
tại điểm đón xe buýt, học sinh sẽ được cung cấp khẩu trang dùng một lần, nhưng
hành vi không đeo khẩu trang nhiều lần sẽ được báo cáo cho lãnh đạo nhà trường
và giải quyết ở cấp trường theo Bộ quy tắc ứng xử hiện hành.

●

Xe buýt được trang bị dụng cụ vệ sinh tay và tất cả học sinh phải vệ sinh tay sạch
sẽ trước khi lên xe buýt.

●

Học sinh sẽ được sắp xếp vào một ghế ngồi cụ thể trên xe buýt.

●

Mỗi học sinh sẽ ngồi trên một băng ghế xe buýt, trừ trường hợp các thành viên
trong gia đình sẽ được phép ngồi cùng một băng ghế. Do quy định hạn chế này,
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mỗi xe buýt sẽ đưa đón được khoảng một nửa số học sinh so với tình huống thông
thường.
●

Khu học chánh đang tuyển dụng thêm nhân viên giám sát xe buýt để có thể sắp xếp
một nhân viên giám sát trên mỗi xe buýt nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về đeo
khẩu trang và giãn cách vật lý.

●

Nhân viên giám sát và tài xế sẽ mặc trang phục bảo hộ cá nhân phù hợp vào bất cứ
thời điểm nào.

●

Học sinh có nhu cầu chăm sóc sức khỏe phức tạp và/hoặc bị suy giảm khả năng vận
động sẽ tiếp tục được sử dụng dịch vụ đưa đón bằng xe buýt trường học của BPS.
Tài xế và nhân viên giám sát xe buýt sẽ được đào tạo và bổ sung các đồ dùng bảo
hộ cá nhân để đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên của chúng tôi trong quá
trình đưa đón.

●

Tuân theo các chính sách hiện hành của Khu học chánh, chính tài xế, nhân viên
giám sát và học sinh được sắp xếp theo từng chuyến xe buýt mới được lên xe buýt
tương ứng. Thành viên gia đình không được lên xe buýt. Chỉ những nhân viên BPS
được cấp phép mới có thể lên xe buýt để hỗ trợ các vấn đề về an toàn hoặc bảo trì
nếu cần thiết. Khi bước lên xe buýt, mỗi người đều phải đeo khẩu trang, vệ sinh tay
và duy trì khoảng cách vật lý ở mức độ tối đa.

Các Thay đổi khác Liên quan đến An toàn khi Đi lại bằng Xe buýt
●

Thời gian bắt đầu ngày học có thể cần phải được thay đổi ở phạm vi nhỏ (15-30
phút) để hệ thống xe buýt BPS có thể thực hiện nhiều chuyến hơn mỗi ngày. Điều
này là cần thiết khi số lượng học sinh được phép đưa đón trên mỗi chuyến xe buýt
đã giảm đi. Nếu cần thiết, sau khi điều chỉnh, thời gian bắt đầu và kết thúc ngày
học sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất có thể.

●

Xe buýt sẽ được vệ sinh vào mỗi tối trước ngày học tiếp theo cũng như giữa ca sáng
và ca chiều để đáp ứng các tiêu chuẩn về y tế công cộng về mức độ vệ sinh của xe
buýt.

●

Bãi đỗ xe buýt và các quy trình định tuyến đường đi đang được điều chỉnh lại để
đáp ứng yêu cầu về giãn cách vật lý thích hợp.

●

Giống như tất cả nhân viên BPS, tài xế và nhân viên giám sát viên sẽ phải thực hiện
kiểm tra sức khỏe tại nhà mỗi ngày trước khi đến làm việc tại bãi đỗ xe buýt của
BPS. Tài xế và nhân viên giám sát phải báo cáo cho người giám sát của họ nếu họ
không thể đến nơi làm việc theo yêu cầu vì những lý do liên quan đến COVID-19.
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●

Nhân viên giám sát sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tiêu chuẩn về thông báo
trước. Nhân viên giám sát phải thông báo trước hai giờ trước thời gian bắt đầu ca
làm việc của họ để cho phép đội ngũ Dịch vụ Đưa đón có đủ thời gian sắp xếp
người giám sát thay thế nếu có.

●

Nếu một học sinh được báo cáo cho văn phòng y tá là bị nghi ngờ tiếp xúc hoặc lây
nhiễm COVID-19 và sự nghi ngờ đó là có căn cứ theo các chỉ dẫn về y tế công
cộng, học sinh đó sẽ được đưa về nhà bằng cách không sử dụng tài xế hoặc nhân
viên giám sát xe buýt BPS. Theo các yêu cầu về quyền riêng tư của học sinh và
quyền bảo mật thông tin y tế, bộ phận vận hành hoạt động xe buýt phải được thông
báo những học sinh bị dừng dịch vụ đưa đón xe buýt để bảo vệ sức khỏe và sự an
toàn của nhân viên dịch vụ đưa đón trong Hệ thống.

Cơ sở vật chất
Nhân viên phụ trách Cơ sở Vật chất BPS đã chuẩn bị trong suốt 5 tháng qua để tòa nhà các trường
sẵn sàng đón học sinh trở lại học tập an toàn vào mùa thu này. Danh sách hướng dẫn và yêu cầu
vệ sinh trong mùa hè được đăng tải ở đây. Do tác động của đại dịch COVID-19, các quy trình vệ
sinh trường học, sơ đồ bố trí lớp học, văn phòng và các hoạt động nói chung của mỗi trường đều
đã được thay đổi để đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý giữa nhân viên, học sinh và tuân thủ tất cả
các hướng dẫn khác về y tế công cộng.
Không tiếp đón Khách đến thăm
Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho học sinh và nhân viên trong Hệ thống, khách đến thăm - bao
gồm cả phụ huynh hoặc người chăm sóc - sẽ không được phép vào đi vào các tòa nhà trường học
của BPS vì bất kỳ mục đích nào khác ngoài đưa hoặc đón học sinh, mà tất cả chỉ được thực hiện
trong khu vực hỗ trợ hành chính của nhà trường. Lệnh cấm này không áp dụng với nhân viên BPS
có mục đích công việc tại trường học hoặc nhà cung cấp khi cần cung cấp các dịch vụ trường học,
mặc dù vẫn phải thực hiện các thủ tục kiểm tra sức khỏe cụ thể. Xin ý kiến chấp thuận trước của
người quản lý, với nhân viên, hoặc của lãnh đạo nhà trường, với các nhà cung cấp dịch vụ, là yêu
cầu bắt buộc, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu đối đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách vật
lý.
Lối vào và Hành lang
Để duy trì khoảng cách vật lý tối thiểu 6 foot, các lối vào, lối ra và hành lang sẽ được đánh dấu
và/hoặc gắn bảng hiệu để học sinh không đến cùng địa điểm khi ra khỏi tòa nhà, lên xe buýt hay
khi được đưa đón. Học sinh phải xếp hàng tại các lối đi đã được đánh dấu khi vào hoặc ra khỏi
các tòa nhà theo chỉ dẫn của nhân viên. Bảng hiệu sẽ được gắn tại các địa điểm này để học sinh,
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nhân viên hiểu rõ hướng và cách thức đi lại theo yêu cầu. Cùng với phụ huynh, lãnh đạo nhà trường
sẽ xây dựng và trình phê duyệt lên Khu học chánh các kế hoạch ra, vào tòa nhà hay sắp xếp đi lại
tại hành lang và cầu thang để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh và nhân viên.
Học sinh và nhân viên phải vệ sinh tay trước khi vào tòa nhà trường học. Các điểm vệ sinh tay sẽ
được bố trí tại các lối vào và nhiều địa điểm tại mỗi trường.

HVAC/Lọc không khí
Chỉ dẫn CDC hiện tại [truy cập tại đây] và các yêu cầu của DESE ngày 22 tháng 7 năm 2020 [truy
cập tại đây] đều yêu cầu các khu học chánh đảm bảo lưu thông không khí trong các tòa nhà trường
học để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm COVID-19. Để thực hiện các chỉ dẫn này, nhân viên BPS đã
nâng cấp các bộ lọc trong các hệ thống lọc khí cơ học và tiến hành các sửa chữa cần thiết để đảm
bảo rằng các không gian học tập có thể mở cửa sổ và cửa ra vào một cách an toàn để tăng lượng
không khí trao đổi với không gian bên ngoài. Nhân viên phụ trách Cơ sở vật chất đang cùng lãnh
đạo các trường học xác định các khu vực không có cửa sổ thường được sử dụng làm không gian
học tập; những hoạt động học tập này sẽ cần phải chuyển đến các khu vực thông thoáng hơn.
Lớp học
Bố trí. Nhìn chung, bàn học sẽ được giữ nguyên vị trí trong mỗi lớp học. Mô hình học tập kết hợp
chỉ cho phép khoảng một nửa số học sinh tham gia học tập vào bất kỳ ngày nào trong tuần, học
sinh có thể được sắp xếp chỗ ngồi để đảm bảo khoảng cách tối thiểu 6 foot với các học sinh khác
và giáo viên. Do chỉ có một nhóm học sinh tham gia học tập trên lớp vào bất kỳ ngày nào trong
tuần, yêu cầu duy trì khoảng cách vật lý hoàn toàn có thể đáp ứng được.
Chất thải Thực phẩm. Các thùng đựng chất thải dành riêng cho chất thải thực phẩm sẽ được bố trí
trong mỗi lớp học. Nhân viên và học sinh sẽ phải bỏ tất cả rác thải thực phẩm, bao gồm dụng cụ
dùng một lần đã tiếp xúc với tay và miệng của học sinh, vào các thùng đựng gắn nhãn. Sau khi ăn
xong bữa trưa, nhân viên cần di chuyển các thùng đựng rác thải ra ngoài lớp học, dọc theo hành
lang để nhân viên vệ sinh có thể tiến hành xử lý kịp thời.
Lau Bàn làm việc và Bàn học. Tại các không gian mà nhân viên và học sinh sử dụng, chúng tôi
sẽ bố trí dung dịch khử trùng và các vật dụng cần thiết để sử dụng lau bàn làm việc, bàn học và
các bề mặt tiếp xúc khác. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh sử dụng đúng cách và an toàn những
vật dụng này để vệ sinh sạch sẽ khu vực học tập của các em vào đầu và cuối mỗi hoạt động trước
khi di chuyển sang một không gian khác, hoặc vào cuối ngày học.
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Khu vực Sử dụng chung
Mỗi tòa nhà trường học BPS có kích thước, hình dạng và tiện nghi khác nhau. Tùy thuộc vào sơ
đồ bố trí các khối lớp, các chương trình học tập, hỗ trợ và nhu cầu không gian học tập, làm việc
trong mỗi cộng đồng trường học, các khu vực sử dụng chung (phòng tập thể dục, nhà ăn, không
gian thư viện, khu vực khác) có thể được phân loại lại làm không gian học tập. Các nhóm giáo dục
thể chất, hợp xướng, ban nhạc, dàn nhạc và các nhóm học sinh quy mô lớn khác có thể cần được
cấu trúc lại để duy trì khoảng cách vật lý cần thiết.
Các trường sẽ được cung cấp vách ngăn để lắp đặt tại các vị trí có nhiều người qua lại trong văn
phòng chính và các khu vực hành chính khác. Các trường có thể yêu cầu thêm vách ngăn cố định
và di động khi có nhu cầu trong suốt năm học.
Không gian Ngoài trời
Cộng đồng trường học được khuyến khích sử dụng không gian ngoài trời tại mỗi trường cho các
hoạt động giáo dục. Hiện tại, theo các chỉ dẫn về y tế công cộng, virus COVID-19 ít có khả năng
lây nhiễm hơn giữa người với người khi tương tác ngoài trời. Mặc dù vậy, Khu học chánh yêu cầu
tất cả học sinh và nhân viên tiếp tục đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động học tập bên ngoài
các tòa nhà trường học, và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định vệ sinh tay khi trở lại lớp học.
Nhà vệ sinh
Số lượng học sinh được đồng thời sử dụng nhà vệ sinh sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước và sơ
đồ bố trí nhà vệ sinh theo yêu cầu duy trì khoảng cách tối thiểu 6 foot giữa một người và những
người xung quanh. Vách ngăn nhà vệ sinh đảm bảo ngăn cách phù hợp giữa một người và những
người xung quanh. Khi cần thiết, các biển hiệu sẽ chỉ dẫn sử dụng xen kẽ bồn tiểu hoặc phòng vệ
sinh để duy trì khoảng cách thích hợp.
Vệ sinh
Nhân viên vệ sinh BPS đã xây dựng các quy định vệ sinh nâng cao theo các chỉ dẫn y tế công cộng.
Danh sách các quy định về vệ sinh khử trùng nâng cao được đăng tải ở đây. Theo các quy định
này, tần suất và mức độ vệ sinh tòa nhà sẽ tăng lên cụ thể như sau:
●

Tất cả các vị trí thường xuyên tiếp xúc (tay nắm cửa, thanh đẩy cửa, công tắc đèn,
cây nước và lan can cầu thang) của mỗi tòa nhà sẽ được vệ sinh nhiều lần mỗi ngày.

●

Vách ngăn tường và trên bàn được cung cấp cho các giáo viên lớp học khi cần thiết,
phù hợp và nếu số lượng có đủ để cung cấp theo sơ đồ bố trí và mục đích sử dụng
phòng học.

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 37

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

●

Nhà vệ sinh sẽ được kiểm tra sau mỗi hai đến ba giờ để nhân viên vệ sinh có thể vệ
sinh bồn rửa, nhà vệ sinh, tay nắm cửa và các vị trí thường xuyên tiếp xúc khác
cộng, đồng thời bổ sung dung dịch rửa tay, thay khăn lau và giấy vệ sinh khi cần
thiết.

●

Dung dịch khử trùng và khăn giấy sẽ được cung cấp trong tất cả các lớp học để có
thể thường xuyên lau bàn và các bề mặt khác trong suốt ngày học; nhân viên vệ
sinh buổi tối sẽ hoàn thành công việc này vào cuối mỗi ngày học.

●

Dung dịch rửa tay khô sẽ được cung cấp trong tất cả các lớp học, tại các lối ra vào
tòa nhà và được bố trí tại nhiều vị trí trong toàn bộ tòa nhà trường học khi cần thiết.

●

Cửa ra vào sẽ được chèn mở (có chèn cửa) để giảm các điểm thường xuyên tiếp
xúc, ngoại trừ trường hợp việc chèn cửa có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

●

Dung dịch khử trùng sẽ được phun hai lần mỗi tuần (vào Thứ 4 và sau khi kết
thúc các lớp học Thứ 6/trước khi bắt đầu các lớp học Thứ 2) trong mỗi lớp học để
giảm nguy cơ lây nhiễm virus COVID-19 và bất kỳ nguồn bệnh nào khác có thể
ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của học sinh cũng như nhân viên của
chúng tôi.

Nhân viên vệ sinh của Khu học chánh được hướng dẫn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của họ để
đảm bảo môi trường an toàn và sạch sẽ trong các tòa nhà. Tất cả nhân viên mới đã được hướng
dẫn về các quy định vệ sinh thiết yếu: lớp học; sảnh/lối vào; phòng tập thể dục; sân chơi, đồ đạc;
nhà vệ sinh, phòng thay đồ, nhà giáo dục thể chất, khi bảo trì máy móc, cầu thang, văn phòng;
căng-tin; phòng lắp đặt máy móc; khu vực sử dụng chung, khu vực kho và hành lang.

Thực phẩm & Dinh dưỡng
Nhân viên Dịch vụ Ăn uống BPS đã hỗ trợ đáp ứng nhu cầu thực phẩm và dinh dưỡng của học
sinh phụ huynh Hệ thống trong suốt giai đoạn xảy ra đại dịch vừa qua. Dù là mở quầy và bố trí
nhân viên phục vụ tại 16 địa điểm cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh hoặc tổ chức, hỗ trợ giao
bữa ăn trực tiếp đến nhà của học sinh, đội ngũ dịch vụ ăn uống của Khu học chánh vẫn tiếp tục lập
kế hoạch đáp ứng nhu cầu thực phẩm của tất cả học sinh trong Hệ thống, dù các em tham gia mô
hình học tập nào.
Bữa ăn Học sinh
Dựa trên chỉ dẫn mới nhất của CDC, BPS khuyến nghị không cung cấp bữa ăn trong khu vực căngtin vào kỳ học mùa thu này. Thay vào đó, các bữa ăn sẽ được phục vụ theo quy định dưới đây.
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●

Sau khi đến trường, học sinh sẽ lựa chọn và mang suất ăn sáng đến lớp học của
mình để ăn sáng trong 15-20 phút đầu tiên của ngày học.

●

Học sinh cũng sẽ ăn trưa ngay tại lớp học của mình. Tùy thuộc vào quy mô và sơ
đồ bố trí của từng tòa nhà trường học, các bữa ăn sẽ được chuyển đến lớp học cho
học sinh hoặc học sinh sẽ di chuyển đến khu vực căng-tin (hoặc địa điểm khác trong
tòa nhà) - đảm bảo duy trì khoảng cách vật lý - để lựa chọn bữa ăn và mang về lớp
học. Sau khi đã kiểm tra thực tế từng khu vực căng-tin tại mỗi trường học, Khoa
Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng đã xây dựng các kế hoạch phục vụ ăn uống cho
từng trường để thực hiện mô hình cung cấp thực phẩm phù hợp nhất với mỗi trường
theo các tiêu chí: không gian, khả năng đáp ứng, sơ đồ thiết kế tòa nhà và nguồn
nhân lực. Các kế hoạch này sẽ được lãnh đạo các trường, các nhân viên quản lý
dịch vụ ăn uống và/hoặc nhân viên quản lý khác xem xét trước khi hoàn thiện các
kế hoạch cung cấp dịch vụ ăn uống tại mỗi trường, bao gồm nguyên tắc đáp ứng
nhu cầu của những học sinh bị dị ứng.

●

Những phụ huynh từ chối tham gia mô hình học tập kết hợp của Khu học chánh và
lựa chọn tiếp tục học tập từ xa theo Mô hình Học tập Trực tuyến/Tại nhà có thể
nhận được các bữa ăn hàng tuần của học sinh (bữa sáng và bữa trưa) thông qua các
địa điểm cung cấp bữa ăn của Khu học chánh, ưu tiên tại 16 địa điểm mà các trường
cung cấp bữa ăn kể từ tháng 3 năm 2020. Các địa điểm này sẽ hoạt động vào các
ngày Thứ 2 và Thứ 6, từ 1:00 pm đến 4:00 pm. Đối với những học sinh lựa chọn
mô hình học tập trực tuyến hoàn toàn, chúng tôi vẫn đang xác nhận nhu cầu của
phụ huynh và, nếu có, cách thức giao bữa ăn đến địa chỉ nhà cho những học sinh
giáo dục đặc biệt được tiếp nhận dịch vụ đưa đón tại nhà theo IEP của các em.

●

Với những học sinh tham gia mô hình Học tập kết hợp, phụ huynh có thể nhận các
bữa ăn của con mình (bữa sáng và bữa trưa) cho những ngày các em không học tập
trực tiếp tại các tòa nhà trường học bằng cách đến các địa điểm trên để được cung
cấp khẩu phần ăn tương đương ba ngày của học sinh khi các em kết thúc ngày học
vào Thứ 3 (đối với học sinh nhóm A) hoặc Thứ 6 (đối với học sinh nhóm B) hàng
tuần.

Nước
Học sinh nên tự mang theo chai nước của mình vào tất cả các ngày học tập tại trường theo mô hình
Học tập Trực tiếp. Các vòi nước của BPS không có chứng năng cảm ứng và không thể cải tiến kịp
thời để phát triển chức năng đó trước khi bắt đầu năm học mới vào mùa thu này.

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 39

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

Công nghệ
Như giải pháp đã áp dụng trong suốt giai đoạn học tập từ xa trong kỳ học mùa xuân vừa qua cũng
như trong các chương trình học hè hiện tại của chúng tôi, nhân viên công nghệ BPS đã ưu tiên đáp
ứng nhu cầu thiết bị của học sinh để đảm bảo rằng các em có thể tiếp tục học tập trực tuyến.
Hành động Ưu tiên
●

Cung cấp Chromebook hoặc máy tính xách tay khác cho những học sinh và nhân viên
có nhu cầu. Mỗi máy tính có một camera, micrô và loa để thực hiện dạy học trực tuyến
khi cần thiết.

●

Phối hợp với Chính quyền Thành phố Boston, các đối tác cộng đồng và doanh nghiệp
của chúng tôi để đảm bảo tất cả học sinh, nhân viên được truy cập mạng internet đáng
tin cậy để hoàn thành nhiệm vụ của họ, bao gồm cung cấp các điểm truy cập WIFI.

●

Hỗ trợ các nhóm BPS (Văn phòng Học tập; Văn phòng Giáo dục Đặc biệt; Văn phòng
Người học Tiếng Anh) và lãnh đạo, giáo viên các trường thu thập, học cách sử dụng và
sử dụng các công cụ học tập kỹ thuật số cũng như các ứng dụng hệ thống hiện có.

●

Xác định và ưu tiên áp dụng bộ công cụ cốt lõi (ví dụ Google Classroom và Panorama)
để cung cấp hỗ trợ hiệu quả, đảm bảo tính an toàn, ổn định và hiệu quả của các hệ thống.

●

Nếu học sinh cần sử dụng thiết bị, hỗ trợ internet hoặc sửa chữa thiết bị công nghệ, vui
lòng liên hệ với Đường dây nóng Hỗ trợ Phụ huynh BPS theo số 617-635-8873.

Nền tảng của Khu học chánh
●

BPS sẽ khai thác các nền tảng Illuminate và NWEA MAP để thực hiện các đánh giá học
tập cho học sinh.

●

BPS sẽ sử dụng công cụ Panorama Student Successđể theo dõi kết quả các giải pháp
can thiệp đối với học sinh và xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ Học sinh Thành công cho từng
cá nhân.

●

ASPEN (Hệ thống Thông tin Học sinh của chúng tôi) sẽ được sử dụng để theo dõi mức
độ chuyên cần hàng ngày, khung thời gian biểu và thời gian biểu cho từng trường. Tất
cả thời gian biểu mỗi trường sẽ bao gồm các lớp học đặc biệt, chương trình học tiếng
Anh, phòng tài nguyên và các hỗ trợ cá nhân khác cho học sinh.

●

Khoa giáo dục đặc biệt sẽ tiếp tục sử dụng EdPlan để xây dựng IEP cũng như theo dõi
kết quả các chương trình giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan.
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Nền tảng Học tập Kỹ thuật số Thống nhất
Theo danh sách trên, tại thời điểm hiện tại, tất cả các trường dự kiến sẽ khai thác Google Classroom
làm nền tảng chính để thực hiện học tập trực tuyến. Các trường và giáo viên có thể áp dụng các
công nghệ và công cụ khác để thúc đẩy quá trình học tập, nhưng tất cả phụ huynh có thể mong
muốn sử dụng Google Classroom trong vai trò người truy cập nội dung đầu tiên. BPS sẽ tiếp tục
tuyển chọn nguồn tài nguyên mà giáo viên có thể tiếp cận để hỗ trợ sáng tạo và điều chỉnh Google
Classroom của từng giáo viên theo mong muốn của họ. Tất cả các trường sẽ phải cung cấp và lưu
giữ hồ sơ chính xác về tất cả các địa điểm học tập trực tuyến trong danh sách học sinh toàn khu
học chánh.

Dạy học theo Kế hoạch: Học tập
Thiết kế Chương trình Học tập: Nguyên tắc Học tập Trở lại Công bằng
Tập trung vào nhu cầu cá nhân và tập thể để xây dựng niềm tin. Theo các dữ liệu có sẵn, COVID19 đã tác động không tương xứng đến các cộng đồng gốc Phi và Latinh ở Boston và trên phạm vi
toàn quốc. Trong thời điểm chưa có tiền lệ này, khi cộng đồng của chúng ta phải đối mặt với đại
dịch COVID-19 song song với vấn đề bạo lực sắc tộc trên khắp cả nước, giải pháp bắt buộc để
đảm bảo sự công bằng và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho học sinh, phụ huynh và nhân viên nhà
trường là tập trung vào các yếu tố xã hội, cảm xúc và thể chất. Tại BPS, chúng tôi sẽ tiếp tục ưu
tiên cải thiện trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu của các nhóm học sinh thiệt thòi cũng gia đình các
em để đảm bảo đạt được kết quả học tập công bằng trong các kế hoạch của chúng tôi.
Chúng tôi đang lập kế hoạch mở cửa trở lại các trường học vào mùa thu này bằng cách lưu ý mang
đến các trải nghiệm chuyển tiếp để học sinh làm quen với một mô hình trường học mới. Thiết kế
chương trình học tập của chúng tôi tập trung đáp ứng nhu cầu của học sinh, cả học thuật và năng
lực tổng thể. Trong kỳ học mùa thu, một số phụ huynh BPS sẽ tiếp tục lựa chọn mô hình học tập
trực tuyến cho con của họ; những học sinh khác sẽ tham gia học tập trực tuyến và trực tiếp. Với
các điều kiện học tập khác nhau, mô hình giảng dạy của Khu học chánh phải được xây dựng trên
một bộ khung giảng dạy bài bản, chất lượng để có thể thực hiện trực tuyến.
Đây là nhiệm vụ của giáo viên và tất cả nhân viên hỗ trợ tại mỗi trường học, văn phòng và trong
mọi không gian mà học sinh Hệ thống Trường Công Lập Boston sử dụng. Nhiệm vụ này được
thực hiện khi tất cả chúng ta cùng nhau phối hợp: cách tiếp cận toàn trường, toàn cộng đồng và hỗ
trợ toàn diện cho học sinh trong quá trình học tập và đảm bảo điều kiện sức khỏe, như được nêu
trong Chính sách Thu hẹp Khoảng cách Cơ hội, Chính sách Sức khỏe và Tầm nhìn Chiến lược
2020-2025 của chúng tôi.

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 41

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

Thực hiện các Hoạt động Dạy và Học Chưa hoàn thành
Vào kỳ học mùa xuân năm 2020, quá trình học tập của học sinh BPS đều bị gián đoạn trong ba
tháng khi các trường chuyển dần sang môi trường học tập trực tuyến. Để thực hiện các hoạt động
dạy và học chưa hoàn thành, đội ngũ giáo viên BPS hiện đang tập trung hướng dẫn các nội dung
còn lại bằng cách thiết kế các trải nghiệm để tất cả học sinh của chúng tôi có thể tiếp tục phát triển
sau giai đoạn học tập gián đoạn vừa qua.
Trọng tâm trong chiến lược phục hồi công bằng của chúng tôi là tập trung cung cấp cho học sinh
các tài nguyên sau đây để thu hẹp khoảng cách về cơ hội do các thiên kiến mang tính hệ thống và
phân biệt chủng tộc:
1.

Cung cấp cơ hội nhất quán để học sinh được thực hiện các bài tập phù hợp với trình
độ lứa tuổi (phù hợp với các tiêu chuẩn)

2.

Hướng dẫn hiệu quả, trong đó học sinh được chủ động tư duy trong bài học (đòi
hỏi tư duy)

3.

Tập trung tham gia các hoạt động học tập (phương pháp giảng dạy phù hợp về văn
hóa và ngôn ngữ)

4.

Giáo viên đặt nhiều kỳ vọng với học sinh và tin rằng học sinh có thể đáp ứng và
vượt qua yêu cầu phù hợp với trình độ lứa tuổi

Các Điều kiện Cần thiết để Học tập Công bằng của BPS là những cam kết phát triển bộ năng lực
mục tiêu của chúng tôi để học sinh được tiếp cận các nguồn lực cần thiết và thu hẹp khoảng cách
về cơ hội.

Học tập Cảm xúc và Xã hội
Học tập cảm xúc và xã hội (SEL) là quá trình mỗi cá nhân học các kỹ năng và năng lực sống cần
thiết nhằm định hình nhân cách sống tích cực, nâng cao kỹ năng quản lý, xây dựng các mối quan
hệ lành mạnh để thành công trong tương lai. Tại BPS, chúng tôi tin rằng phát triển các kỹ năng,
năng lực xã hội và cảm xúc của người trưởng thành và thanh thiếu niên sẽ giúp chúng tôi kết nối
với những người cá nhân khác theo chủng tộc, tầng lớp, văn hóa, ngôn ngữ, nhận diện giới tính,
khuynh hướng giới tính và nhu cầu học tập. Mới đây, chúng tôi đã cập nhật các năng lực SEL mục
tiêu theo cách tiếp cận SEL mới, một cách tiếp cận công bằng để phát triển năng lực xã hội, cảm
xúc và văn hóa của người trưởng thành và học sinh. Chúng tôi sẽ khai thác cách tiếp cận SEL mới
khi mở cửa trở lại Khu học chánh để tạo dựng niềm tin, môi trường học tập an toàn, lành mạnh,
thân thiện, vui vẻ, không phân biệt chủng tộc và phù hợp về văn hóa. Bằng cách này, chúng tôi sẽ
hỗ trợ chữa lành các chấn thương tâm lý của trẻ.
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Khi học sinh trở lại học tập vào mùa thu này, các giáo viên BPS sẽ định hướng tư duy dựa trên tài
sản của mỗi cá nhân và tập trung vào các kỹ năng cá nhân và kiến thức văn hóa phong phú mà mỗi
học sinh đóng góp vào lớp học, dù là trong mô hình trực tiếp hay trực tuyến. Với tất cả khối lớp,
các trường sẽ thực hiện những hoạt động nhằm tập trung xây dựng các mối quan hệ tin cậy giữa
học sinh và người trưởng thành. Các hoạt động này có thể bao gồm tư vấn và kiểm tra học sinh
thường xuyên dựa trên tỷ lệ giáo viên/học sinh ở mức thấp, hỗ trợ quản lý hành vi, kế hoạch hỗ
trợ học sinh thành công cho một hoặc một nhóm học sinh kèm các chiến lược cụ thể để nâng cao
năng lực học tập và cảm xúc xã hội .
Lãnh đạo và giáo viên các trường sẽ chủ động xây dựng văn hóa trường học và phát huy tinh thần
cộng đồng trong môi trường học tập trực tuyến hoặc kết hợp. Các trường sẽ xây dựng cácPhương
pháp Giảng dạy SEL, bao gồm hoạt động hàng tuần hoặc hàng ngày cho toàn trường, khối lớp
hoặc lớp học để xây dựng tinh thần đồng đội và hỗ trợ lẫn nhau. Hiệu trưởng và giáo viên nên thực
hiện các hoạt động hỗ trợ khác nhau tùy thuộc vào từng khối lớp và có thể bao gồm những hoạt
động như thực hiện lịch trình trong lớp, phối hợp trong học tập theo các giá trị trong lớp, thiết lập
các quy tắc lớp học để tương tác, xây dựng mối quan hệ cá nhân và các hoạt động tập trung vào
học tập cảm xúc xã hội. Để được hướng dẫn, tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ bổ sung, vui lòng
xem Hướng dẫn Mở cửa Trường học Trở lại để Bảo vệ Sức khỏe & Nâng cao Kỹ năng Cảm xúc
Xã hội.

Tiêu Chuẩn
Tất cả học sinh - dù sẽ theo học chương trình trực tiếp hay trực tuyến - đều phải được hướng dẫn
phù hợp với trình độ lứa tuổi trong tất cả các lĩnh vực nội dung theo Khung chương trình giảng
dạy của Massachusetts. Mặc dù phạm vi và trình tự hướng dẫn sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của
học sinh và các yêu cầu của chương trình giảng dạy, tất cả học sinh sẽ phải thực hiện các đánh giá
MCAS vào mùa xuân năm 2021. Cũng như trong chương trình học tập trực tiếp, học sinh trong
mô hình học tập từ xa cũng phải được tham gia vào các cơ hội phát triển kỹ năng và nhận được hỗ
trợ can thiệp khi cần thiết.

Chương trình học tập
Thời gian Học tập có Cấu trúc Rõ ràng
Hệ thống Trường công lập Boston sẽ phải đảm bảo đủ thời gian giảng dạy có cấu trúc rõ ràng tối
thiểu, tức 850 giờ với học sinh tiểu học và 935 giờ với học sinh trung học. Thời gian giảng dạy có
cấu trúc rõ ràng đã được DESE định nghĩa là:
khoảng thời gian mà học sinh được hướng dẫn theo lịch trình thường xuyên, tham
gia các hoạt động học tập hoặc đánh giá học tập trong chương trình học với ‘các
môn học chính’ và ‘các môn học khác’. Ngoài thời gian học tập trên lớp trong đó
giáo viên và học sinh đều tham gia, thời gian học có cấu trúc rõ ràng có thể bao
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gồm thời gian học tập có hướng dẫn, tự học, học tập với sự hỗ trợ của công nghệ,
thời gian thuyết trình của những cá nhân khác không phải là giáo viên, thời gian
tham gia các chương trình chuyển tiếp từ trường học tới việc làm và thời gian đánh
giá khả năng học tập trên toàn tiểu bang.
Các trường phải đảm bảo cân bằng giữa các yêu cầu này với chỉ dẫn thời gian sử dụng các thiết bị
điện tử theo mức độ phát triển để đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh. Phụ huynh cần sự
linh hoạt để xây dựng lịch trình học tập tại nhà cho học sinh phù hợp với nhu cầu của gia đình các
em và phù hợp với những học sinh đang có một công việc khác. Khoa Học thuật đang hoàn thiện
trước khi công bố lịch trình hàng ngày đề xuất với từng khối lớp, trong đó lồng ghép các hướng
dẫn học tập trực tuyến đồng bộ và không đồng bộ.
Phạm vi và Trình tự
Theo các hướng dẫn nhất quán, rõ ràng của các chuyến gia, học sinh cần được tiếp cận với nhiều
nội dung phù hợp với trình độ lứa tuổi, ngoài các cơ hội học tập “đúng thời điểm” để phát triển
hướng tới các tiêu chuẩn chưa được đáp ứng hoặc đáp ứng đầy đủ trong năm học trước. Dựa trên
các hướng dẫn này, tài liệu hướng dẫn về nhịp điệu và lịch trình học tập hiện tại của BPS đã được
điều chỉnh. Lịch trình tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá (SAS) cũng đã được điều chỉnh phù hợp
với các ưu tiên này, vì vậy, dữ liệu đánh giá sẽ cung cấp thêm thông tin có ý nghĩa về quá trình và
tiến triển trong học tập của học sinh.
Vào cuối tuần này, BPS sẽ công bố bản SAS hoàn thiện cho các lớp 2-11 để giáo viên có thể sử
dụng để lập kế hoạch giảng dạy cá nhân. Các tài liệu về phạm vi và trình tự sẽ được chia sẻ với tất
cả giáo viên BPS. Ngoài ra, các nhóm sẽ cùng phối hợp sửa đổi để chương trình giảng dạy BPS
dễ tiếp cận/phù hợp hơn cho việc học trực tuyến trong suốt năm học. Hướng dẫn giảng dạy của
Khu học chánh phù hợp với các Điều kiện Cần thiết để Học tập Công bằng và chương trình giảng
dạy. Các trường không sử dụng chương trình giảng dạy của Khu học chánh phải đảm bảo giảng
dạy phù hợp với các Điều kiện Cần thiết để Học tập Công bằng và Lịch trình tiếp cận các tiêu
chuẩn đánh giá.
Môn học Đặc biệt
Giáo dục Thể chất, Giáo dục Sức khỏe và Giáo dục Nghệ thuật hình thành các quy chuẩn, thói
quen, mối quan hệ và năng lực cảm xúc xã hội trên toàn cộng đồng nhà trường. Tài liệu Hướng
dẫn Mở cửa Trường học Trở lại để Bảo vệ Sức khỏe & Nâng cao Kỹ năng Cảm xúc Xã hội kèm
các tài nguyên chi tiết sẽ sớm được công bố. Giáo dục thể chất và hoạt động thể chất là hoạt động
bắt buộc trong thời gian này, với nhiều lợi ích về tăng cường thể lực, giảm căng thẳng, tăng khả
năng tập trung và nâng cao kỹ năng. Tương tự, giáo dục về khiêu vũ, âm nhạc, sân khấu và nghệ
thuật thị giác giúp trẻ phát triển toàn diện hơn và xây dựng môi trường học tập toàn trường.
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Các khóa học đòi hỏi hệ thống hô hấp làm việc nhiều hơn và/hoặc sử dụng chung thiết bị phải
được cân nhắc kỳ về mức độ an toàn khi giảng dạy trực tiếp. Các Khoa Giáo dục Sức khỏe, Giáo
dục Thể chất và Nghệ thuật BPS sẽ cung cấp cơ hội phát triển chuyên môn, nguồn lực trực tuyến,
hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn để hỗ trợ các trường thực hiện các chỉ dẫn tiểu bang, liên bang về
giải pháp an toàn, hiệu quả cho học tập trực tiếp hoặc từ xa. Phạm vi và trình tự, chương trình
giảng dạy, hoạt động bài học hàng tuần, hướng dẫn về cơ sở vật chất, lịch trình, quy định, chiến
lược giảng dạy, kết nối ngoài phạm vi trường học, và thiết bị/vật tư/tài nguyên sẽ được cung cấp
bắt đầu vào Tháng 8.
Giáo dục Nghệ thuật. Mặc dù giáo dục nghệ thuật vẫn có vai trò rất quan trọng đối với cộng đồng
BPS của chúng ta, tuy nhiên, việc giảng dạy các khóa học nghệ thuật phải được điều chỉnh phù
hợp trong bối cảnh đại dịch. Giáo viên nên cân nhắc cách thức và thời điểm sử dụng phù hợp
không gian học tập ngoài trời khi có thể, và cách thức sử dụng công nghệ hiệu quả nhất để hỗ trợ
giảng dạy và học tập. Việc giảng dạy mỗi môn nghệ thuật phải được điều chỉnh sáng tạo theo các
khuyến nghị của DESE trong liên kết dưới đây.
● Khiêu vũ
● Âm nhạc
● Sân khấu
● Nghệ thuật Thị giác
Khoa Nghệ thuật Biểu diễn và Nghệ thuật Thị giác BPS sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chuyên
môn và tổ chức các lớp hướng dẫn trực tuyến hàng tuần của Cộng đồng Học tập Chuyên môn để
chia sẻ các phương pháp hiệu quả nhất và các chiến lược giảng dạy theo từng lĩnh vực nội dung.
Giáo dục Thể chất. Hướng dẫn về giáo dục thể chất (PE) sẽ được điều chỉnh về các chiến lược
giảng dạy trực tuyến hoặc tại trường, tuân thủ theo Khung Giáo dục Thể chất BPS và đáp ứng tất
cả các hướng dẫn an toàn, bao gồm quy mô lớp học nhỏ, duy trì khoảng cách vật lý, sử dụng chung
và vệ sinh thiết bị, yếu tố giảng dạy cần cân nhắc và yêu cầu đeo khẩu trang. Giáo viên giáo dục
thể chất sẽ được nâng cao chuyên môn vào tháng 8 về các phương pháp và chiến lược giảng dạy
an toàn, hiệu quả đối với mô hình học tập trực tiếp và trực tuyến. Hoạt động này sẽ được tiếp tục
thực hiện thông qua các Cộng đồng Học tập Chuyên môn trực tuyến và các lớp hướng dẫn trong
năm học. Các khuyến nghị bổ sung từ CDC và Hiệp hội Giáo viên Giáo dục Sức khỏe và Giáo dục
Thể chất được đăng tải dưới đây.
●
Môi trường Vật lý
●
Vệ sinh Cá nhân
●
An toàn và Vệ sinh Thiết bị
●
Hướng dẫn
Văn phòng Y tế & Sức khỏe, Nhóm Giáo dục Thể chất sẽ tham khảo ý kiến của lãnh đạo các
trường và sớm bổ sung thêm thông tin vào hướng dẫn này.
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Thay đổi theo Khối lớp
Hoạt động học tập sẽ được điều chỉnh thay đổi theo khối lớp tại từng trường học cụ thể. Nhóm học
sinh nhỏ tuổi nhất trong Hệ thống sẽ có môi trường và lịch học khác so với nhóm học sinh lớn tuổi
nhất.
Mẫu giáo
Các lớp học mẫu giáo phải được chú ý và thiết kế riêng biệt bởi loại hình và khối lượng học tập
theo mức độ phát triển của nhóm học sinh nhỏ tuổi nhất khá đa dạng. Trước đây, các lớp học mẫu
giáo từ lớp K-0 đến 2 chủ yếu yêu cầu học sinh sử dụng chung học cụ, đồ chơi và tài liệu học tập;
trong bối cảnh COVID-19, cách tổ chức học tập này sẽ phải thay đổi.
BPS đang nghiên cứu các mô hình thực hiện khác nhau cũng như hướng dẫn của NAEYC để xác
định cách thức tổ chức lớp học phù hợp nhất cho học sinh mẫu giáo của chúng tôi. Ví dụ như,
trong một mô hình, học sinh được sắp xếp theo cặp và có thể chơi, học gần nhau khi tham gia vào
cùng một hoạt động, để vừa phát huy lợi ích của học tập hợp tác, vừa duy trì khoảng cách an toàn.
Đối với các công cụ học tập cốt lõi trong mô hình học tập kết hợp và học tập trực tiếp, mỗi học
sinh sẽ được cung cấp các học cụ riêng cho mục đích cá nhân như bút chì và bút màu. Những học
cụ này không được sử dụng chung với bất kỳ học sinh nào khác và phải được vệ sinh mỗi tuần.
Đồ chơi sử dụng chung của từng cặp học sinh phải được vệ sinh hàng ngày. Học cụ sử dụng chung
của nhiều hơn 2 học sinh phải được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Các vị trí thường xuyên tiếp xúc
như tay nắm cửa và bàn học phải được vệ sinh thường xuyên. Dưới đây là một lựa chọn sơ đồ bố
trí lớp học K-2.
Trường Tiểu học
Thông thường, học sinh tiểu học theo học trong cùng một lớp với một một nhóm học sinh cố định
và chỉ được chuyển sang một lớp học khác khi cần hướng dẫn thêm hoặc trong một lớp học đặc
biệt. Trong mô hình học tập kết hợp, học sinh tiểu học sẽ dành toàn bộ thời gian học tập cùng một
nhóm học sinh duy nhất. Trong phần lớn thời gian, học sinh lớp 1-6 sẽ cùng học tập với nhóm của
mình khi ở trường để được hướng dẫn trong tất cả các môn học (bao gồm các môn học đặc biệt).
Trong phần lớn các trường hợp, một giáo viên sẽ hướng dẫn tất cả các môn học cho một nhóm học
sinh.
Trung học Cơ sở
Học sinh trung học cơ sở thường thay đổi lớp học và học cùng các nhóm học sinh khác nhau tại
những thời điểm khác nhau trong từng ngày học. Mô hình học tập kết hợp giảm yêu cầu chuyển
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tiếp giữa các lớp để trẻ có thể theo học với cùng một nhóm học sinh. Trong phạm vi phù hợp và
khi có yêu cầu học tập tương đồng, học sinh sẽ được sắp xếp trong cùng một lớp để các em được
hướng dẫn trực tiếp về tiếng Anh, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội trong cùng một nhóm học
sinh. Do giáo viên trung học cơ sở có kiến thức nội dung chuyên biệt hơn, họ có thể hướng dẫn
xoay vòng giữa các lớp; trong khi đó, mỗi nhóm học sinh có thể sử dụng một phòng học duy nhất
để giảm tương tác giữa các nhóm học sinh khác nhau, đảm bảo rằng giáo viên có thể duy trì khoảng
cách vật lý phù hợp và tuân thủ tất cả các biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe tại chỗ.
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Trung học Phổ thông:
Học sinh trung học phổ thông thay đổi lớp học và cùng
học với các nhóm học sinh khác nhau trong mỗi tiết học
Toán
và ngày học. Trong mô hình học tập kết hợp, lãnh đạo
(với nhóm 3)
Ngôn ngữ thế giới
trường học nên xây dựng thời khóa biểu phù hợp để
ELA
(với nhóm 3)
giảm thiểu mức độ tiếp xúc vật lý giữa các nhóm học
Toán
sinh. Theo các chỉ dẫn hiện tại, khi tham gia học tập trực
Khoa học
(với nhóm 3)
tiếp tại trường, học sinh sẽ học cùng với một nhóm học
ELA
sinh và được các giáo viên luân phiên hướng dẫn trong
Ăn trưa
các môn học theo yêu cầu để đảm bảo đúng lộ trình tốt
Thời gian Học
Khung thời gian
Độc lập
linh hoạt
nghiệp. Học sinh có thể chủ yếu học tập tại trường để
hoàn thành một số môn học, đồng thời học trực tuyến
Ngôn ngữ thế giới
Khoa học
(với nhóm 3)
một số môn học bổ sung, nếu nhà trường có đủ nguồn
lực giảng dạy, để đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp. Các
Tan học
trường cũng có thể cân nhắc sắp xếp lịch học cho 4 lớp,
** Các môn học được tô màu xanh lam kéo dài cả năm học **
** Các môn học được tô màu xanh lá cây kéo dài một học kỳ **
gồm 2 lớp học cách ngày, kéo dài trong cả năm học và 2
lớp học hằng ngày kéo dài trong 1 học kỳ, để giảm thiểu
nhu cầu chuyển tiếp và tối đa hóa thời gian học tập. Như minh họa trong hình ở trên theo Chiến
lược Tài nguyên Giáo dục, học sinh được xếp theo nhóm gồm 13-14 học sinh với các lớp học tại
trường và ghép đôi với với một nhóm học sinh khác cho cùng mô học khi học tập trực tuyến.
Per

Thời khóa biểu - Lớp 9, Nhóm 1
Đến trường & Ăn sáng
Phút Tuần học trực tiếp Tuần học từ xa
Tư vấn (với nhóm 2)

Giáo dục Nghề nghiệp
Theo Hướng dẫn Khôi phục các Chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp/Dạy nghề của
DESE ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2020 được đăng tải tại đây, Khoa Giáo dục Kỹ thuật và Nghề
nghiệp BPS sẽ sớm đưa ra hướng dẫn khôi phục cho 40 chương trình Giáo dục Kỹ thuật và Dạy
nghề tại Khu học chánh.
Giáo dục Người trưởng thành
Các chương trình giáo dục người trưởng thành cũng sẽ áp dụng các hướng dẫn về sắp xếp lịch học
và giãn cách vật lý như các trường trung học phổ thông. Hướng dẫn chi tiết sẽ sớm được công
khai.
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Học sinh Anh ngữ
Dù áp dụng phương pháp nào, tất cả học sinh Anh ngữ phải được giáo viên có chuyên môn về
giảng dạy tiếng Anh hướng dẫn cụ thể theo cấp độ Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh (ELD) của các
em. Tương tự như vậy, giáo viên các nội dung cốt lõi khác cũng cần hướng dẫn từng bước theo
trình độ lứa tuổi với nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau cho học sinh Anh ngữ, tùy theo cấp độ
ELD và ngôn ngữ mẹ đẻ của các em. Khi tham gia Chương trình Đọc-viết Cường độ Cao dành
cho học sinh Hạn chế hoặc Bị gián đoán trong Học tập Chính thức (chương trình HILT cho SLIFE)
và các chương trình Song ngữ, người học sẽ vẫn được hướng dẫn bằng ngôn ngữ mẹ đẻ (ngôn ngữ
chương trình). Mức độ tiến triển của học sinh về trình độ ngôn ngữ tiếng Anh trong các lĩnh vực
đọc, viết, nghe và nói phải được đánh giá trong suốt tiến trình học tập.
Để học sinh là người học tiếng Anh được tiếp nhận các dịch vụ cần thiết và những thông tin này
được chia sẻ tới các đối tác giám sát pháp lý và các bên liên quan khác, lãnh đạo nhà trường phải
đảm bảo rằng các dịch vụ và lịch trình học tập cho người học tiếng Anh của từng học sinh được
thể hiện trên hệ thống ASPEN, đồng thời, việc tham gia các khóa học và/hoặc khung giờ dịch vụ
tiếng Anh cũng sẽ được ghi chép lại. Hướng dẫn bổ sung về thực tiễn tốt nhất liên quan đến vấn
đề này sẽ sớm được ban hành.
Trong một vài tuần tới, BPS sẽ cùng lãnh đạo các trường kiểm tra để đảm bảo rằng các chương
trình học tập khi mở cửa lại trường học được thiết kế riêng biệt, phù hợp với nhu cầu của Người
học tiếng Anh trong Hệ thống. Dựa trên hướng dẫn về Người học tiếng Anh của DESE cũng như
thông tin và phản hồi từ các Nhóm Chuyên trách về Mở cửa Trở lại Trường học, chúng tôi sẽ đảm
bảo rằng Người học tiếng Anh nhận được tất cả các hỗ trợ và dịch vụ cần thiết, đồng thời đảm bảo
thiết lập hệ thống trách nhiệm giải trình phù hợp.
Các tài nguyên bổ sung được cung cấp theo liên kết dưới đây.
DỰ THẢO Hướng dẫn Lập kế hoạch (cấp trường) - sắp được ban hành
● DỰ THẢO Hướng dẫn Giảng dạy cho người học tiếng Anh (cấp lớp học)
●

Giáo dục Đặc biệt
Học sinh phải tiếp nhận tất cả các dịch vụ đã được nêu trong Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP)
thông qua hướng dẫn trực tiếp, hướng dẫn trực tiếp hoặc kết hợp cả hai. Sự tham gia của phụ
huynh sẽ là một yếu tố rất quan trọng, ảnh hưởng đến thành công của học sinh khuyết tật; chúng
tôi mong muốn được trao đổi và hợp tác với phụ huynh để đảm bảo rằng học sinh được tiếp nhận
dịch vụ theo nhu cầu để thành công, dù là học tập trực tiếp hay trực tuyến. Nhân viên nhà trường
cần sớm liên hệ phụ huynh để phụ huynh hiểu được kế hoạch học tập của con họ theo chương trình
giáo dục đặc biệt.
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Với năm học 2020-2021, hướng dẫn của DESE yêu cầu các dịch vụ và hướng dẫn giáo dục đặc
biệt phải bao gồm các hợp phần sau:
● Lịch trình học tập, can thiệp, tiếp nhận dịch vụ và trị liệu thường xuyên, nhất quán
theo yêu cầu trong IEP của học sinh, được thực hiện theo phương thức đồng bộ hoặc không
đồng bộ và được chia sẻ minh bạch cho phụ huynh, gia đình học sinh thông qua thời khóa
biểu của học sinh;
● Thời gian giảng dạy có cấu trúc rõ ràng (theo định nghĩa của DESE như ở trên) để
học sinh có thể tiếp cận các tiêu chuẩn của tiểu bang; và
● Các hình thúc tương tác thường xuyên với giáo viên và nhân viên khác để đảm bảo
sự tham gia của họ trong quá trình học tập của học sinh.
Lịch trình học tập, can thiệp, tiếp nhận dịch vụ và trị liệu nhất quán phải bao gồm khung thời gian
mà học sinh thường xuyên tương tác trực tiếp với giáo viên và nhà cung cấp các dịch vụ liên quan,
cũng như khung thời gian làm việc độc lập, khi cần thiết, và cơ hội tương tác với các bạn cùng lớp.
Các bài học trực tuyến theo phương thức đồng bộ hoặc các buổi trị liệu từ xa có thể được thực hiện
qua điện thoại hoặc công nghệ họp trực tuyến. Các video bài học được ghi âm trước và chia sẻ trực
tuyến theo phương thức không đồng bộ cũng sẽ giúp ích cho học sinh khi học tập ở nhà. Đối với
những học sinh được học tập trong chương trình giáo dục đặc biệt trong phần lớn thời gian, giáo
viên giáo dục đặc biệt và chuyên gia trị liệu nên giao các nhiệm vụ bổ sung (ngoài các bài học
được hướng dẫn trực tuyến theo phương thức đồng bộ hoặc không đồng bộ) trong mỗi ngày học
mà học sinh có thể thực hiện độc lập khi có hướng dẫn và có trách nhiệm báo cáo kết quả với giáo
viên hoặc chuyên gia trị liệu.
Trong những tuần tới, Văn phòng Giáo dục Đặc biệt sẽ kiểm tra để đảm bảo rằng học sinh khuyết
tật có thể dễ dàng tiếp cận phương pháp, hệ thống, tài liệu và nội dung học tập, đồng thời, nhân
viên sẽ cung cấp các điều chỉnh thích nghi cho học sinh khi cần thiết, bao gồm dịch vụ đưa đón
bằng xe buýt trường học. Chúng tôi sẽ tuân thủ hướng dẫn của DESE cũng như xem xét thông tin
và phản hồi từ các Nhóm Chuyên trách về Mở cửa Trở lại Trường học.

Đánh giá
BPS yêu cầu thực hiện các đánh giá sau với tất cả các trường nằm trong hệ thống đánh giá toàn
diện và cân bằng của Khu học chánh.
Đánh giá Tiến trình theo Yêu cầu của Khu học chánh
Đánh giá tiến trình nhằm mục đích đánh giá kết quả học tập theo từng giai đoạn của học sinh, cùng
với các đánh giá theo lớp học và đánh giá trong chương trình giảng dạy.
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Đánh giá

Mục đích

Lớp

Tần suất

Đọc trôi chảy
MAP

Đánh giá nhanh toàn trường

K2-2

3x

Phát triển Kỹ năng Đánh giá nhanh toàn trường về chỉ
Đọc MAP
số phát triển kỹ năng và dự báo kết
quả MCAS

3-11

Ít nhất 2 lần

Các đánh giá tạm
thời của BPS*

2-11

3x

Các đánh giá tạm thời theo tiêu
chuẩn và phù hợp với trình độ lứa
tuổi nằm trong phạm vi và trình tự
giảng dạy của BPS về tiếng Anh,
toán và khoa học

*Các trường Không chuyển đổi có thể thay thế các đánh giá theo tiêu chuẩn và phù hợp với trình độ lứa tuổi bằng
nền tảng Illuminate dựa trên ý kiến chấp thuận của Tổng giám thị. Các trường tham gia chương trình Pre-AP sẽ sử
dụng công cụ “Kiểm tra Khả năng Học tập” từ chương trình đó để thay thế cho các đánh giá tạm thời.

Tất cả học sinh phải hoàn thành các đánh giá tiến trình, ngoại trừ những học sinh tham gia kỳ thi
MCAS-Alt hoặc ACCESS-Alt như đã nêu trong IEP của học sinh. Tất cả học sinh phải được cung
cấp các điều chỉnh thích nghi cần thiết để tham gia đánh giá. Giáo viên cần xác định xem học sinh
là Người học Anh ngữ có cần được cung cấp từ điển song ngữ, thiết bị đọc văn bản thành tiếng,
thiết bị đọc to bằng giọng người, người viết hỗ trợ hoặc các điều chỉnh thích nghi khác mà DESE
chấp thuận đối với người học tiếng Anh, để các em, đặc biệt là những học sinh có trình độ ELD
cấp 1 hoặc 2, có thể tham gia công bằng trong các đánh giá này. Dù trình độ ELD của học sinh là
gì, giáo viên phải có đủ điều kiện để theo dõi mức độ phát triển kỹ năng của học sinh theo các tiêu
chuẩn phù hợp với trình độ lứa tuổi và điều chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp. Nếu các
đánh giá này được thực hiện bằng tiếng Anh, cần thận trọng khi diễn giải kết quả đánh giá tổng
hợp.
Các trường sẽ sử dụng khung thời gian lập kế hoạch chung để tập trung đánh giá dữ liệu, phân loại
các câu trả lời mở và lập kế hoạch phát triển kỹ năng theo các tiêu chuẩn phù hợp với trình độ lứa
tuổi. Các trường phải tuân thủ lịch trình tiếp cận các tiêu chuẩn đánh giá (tiếng Anh và Toán) và
tất cả nhân viên phải chấm điểm cho các câu hỏi mở theo phạm vi và trình tự theo dõi, phân tích
của trường, khu vực và khu học chánh.
Đánh giá Tổng hợp theo Yêu cầu
Theo hướng dẫn hiện tại của DESE, tất cả học sinh lớp 11 phải thực hiện bài kiểm tra MCAS vào
mùa thu năm 2020 và tất cả các học sinh khác phải tham gia kỳ thi này vào mùa xuân năm 2021.
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Đánh giá

Mục đích

Lớp

Tần suất

ACCESS dành cho người
học tiếng Anh

Phát triển năng lực ngôn ngữ tiếng
Anh

K2-12

1 lần (Giữa năm
học)

MCAS

Đánh giá năng lực tổng hợp của tiểu
bang theo tiêu chuẩn lứa tuổi

3-11

1x

SAT trong Ngày học

Tuyển sinh đại học

11-12

1x
(Mùa thu với lớp
12,
Mùa xuân với lớp
11)

PSAT

Tuyển sinh đại học/học bổng

11

1 lần (Mùa thu)

● ELA
● Toán
● Khoa học

Hệ thống Hỗ trợ Đa cấp: Kế hoạch Hỗ trợ Học sinh Thành công
Mỗi trường sẽ thành lập và sử dụng Nhóm Hỗ trợ Học sinh (SST) để theo dõi tình trạng sức khỏe,
mức độ tham gia và tiến bộ học tập của học sinh. Theo các nguyên tắc và tầm nhìn của Hệ thống
Hỗ trợ Đa cấp (MTSS) cho các Trường học Trung tâm có Dịch vụ Đầy đủ, các trường sẽ xây dựng
và giám sát Kế hoạch Hỗ trợ Học sinh Thành công cho tất cả học sinh cần hỗ trợ, can thiệp theo
nhóm (Cấp 2) hoặc can thiệp cá nhân, chuyên sâu (Cấp 3).
Nhóm Quản lý Học tập của trường, các cơ hội học tập chuyên môn, các cuộc họp nhân viên, các
cuộc họp thảo luận nội dung theo lứa tuổi và các cuộc họp nhóm SST đều có chung mục đích đảm
bảo tất cả học sinh đều nhận được những hỗ trợ cần thiết để đáp ứng các tiêu chuẩn học tập của
lứa tuổi tương ứng. Các trường bắt buộc phải sử dụng một hệ thống được hỗ trợ tập trung
(Panorama Student Success) để lập kế hoạch can thiệp, giám sát và ghi chép kết quả, bao gồm tất
cả các kế hoạch can thiệp cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ. Khu học chánh sẽ thu thập dữ liệu về
những học sinh được xây dựng kế hoạch hỗ trợ và mức độ hỗ trợ mà mỗi học sinh nhận được bằng
cách truy cập tất cả dữ liệu được thu thập thông qua nền tảng Panorama Student Success. Nguồn
lực để hỗ trợ các trường theo dõi mức độ chuyên cần của học sinh và gắn kết tất cả học sinh trong
quá trình học tập sẽ sớm được chia sẻ.

DỰ THẢO Mức độ Hướng dẫn & Hỗ trợ cho Tất cả Học sinh BPS
Cấp 1 (giáo viên bộ môn, giáo viên nội dung, giáo viên chuyên biệt)
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● Gặp mặt Trực tiếp Buổi sáng Hàng ngày
● Học sinh có lịch trình đều đặn hàng ngày/hàng tuần
● Hướng dẫn theo các tiêu chuẩn nội dung phù hợp với lứa tuổi và về SEL (Lưu ý: ESL là
hướng dẫn Cấp một cho Người học tiếng Anh)
● Tư vấn giáo viên-học sinh ngoài giờ học và hoạt động trong nhóm nhỏ
● Phản hồi về bài tập
● Kiểm tra với từng học sinh/phụ huynh
● Cập nhật thông tin chuyên cần cho mỗi lớp học trênAspen cho K0-12
Cấp Hai (hỗ trợ mục tiêu theo nhóm với giám sát theo từng giai đoạn ngắn)
Ngoài những điều nêu trên, Kế hoạch Hỗ trợ Học sinh Thành công xác định một số hỗ trợ mục
tiêu như hỗ trợ trong nhóm nhỏ để hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ tiếp nhận thực phẩm, khắc phục
vấn đề trong sử dụng công nghệ, kiểm tra thường xuyên hơn. Hỗ trợ cấp 2 cần xem xét nhu cầu
phát triển ngôn ngữ riêng biệt của Người học tiếng Anh.
Cấp ba (hỗ trợ cá nhân với cường độ tăng lên)
Ngoài những hỗ trợ Cấp 1 và Cấp 2, Kế hoạch Hỗ trợ xác định những hỗ trợ chuyên sâu hơn với
tần suất hỗ trợ tăng lên, mức độ tương tác lớn hơn và yêu cầu giám sát mức độ tiến triển theo
các tiêu chuẩn học tập phù hợp với lứa tuổi cũng tăng lên. Hỗ trợ Cấp 3 cần xem xét nhu cầu
phát triển ngôn ngữ riêng biệt của Người học tiếng Anh.

Chuyên cần
Trong tất cả các kịch bản mở cửa lại trường học, giáo viên phải cập nhật thông tin chuyên cần của
học sinh lên Aspen hàng ngày. Học sinh phải tham gia các hoạt động học tập mỗi ngày vào cùng
thời điểm với các bạn cùng lớp (giao tiếp trực tuyến đồng bộ). Giáo viên sẽ trực tiếp nhập thông
tin chuyên cần lên Aspen cho mỗi lớp hoặc môn học mỗi ngày; các trường học và Khu học chánh
sẽ sắp xếp đội ngũ Giám sát viên Mức độ Chuyên cần thay mặt giáo viên liên lạc với những học
sinh vắng mặt. Trong trường hợp chúng tôi triển khai mô hình học tập kết hợp, giáo viên sẽ kiểm
tra, ghi lại mức độ chuyên cần theo địa điểm học của nhóm học sinh và mức độ tuân thủ các chỉ
dẫn cụ thể dưới đây của các cơ quan quản lý tiểu bang:
● Nhà trường và khu học chánh phải kiểm tra mức độ chuyên cần mỗi ngày, dù
học sinh học tập trực tiếp hay trực tuyến. Theo quy định tại 603 CMR 27.08(3)(b), các
khu học chánh phải có chính sách đánh giá chuyên cần và hệ thống học tập trực tuyến để
có thể báo cáo vào SIMS. Các trường có thể sử dụng nhiều cách để theo dõi mức độ chuyên
cần (ví dụ: theo dõi xem học sinh có tham gia các buổi học trực tuyến theo phương thức
đồng bộ, gửi bài tập trực tuyến, đăng nhập vào hệ thống học tập trực tuyến, tham gia các

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 53

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

buổi kiểm tra trực tuyến hay không, v.v.) tùy thuộc vào cấu trúc của chương trình học tập
từ xa. Các khu học chánh phải thông báo rõ chính sách này cho học sinh, phụ huynh và
nhân viên để đảm bảo tính chính xác trong báo cáo mức độ chuyên cần.
● Trong năm học 2020-2021, DESE cũng sẽ yêu cầu các trường và khu học chánh
phân tách số liệu giữa nhóm học sinh học tập trực tiếp và nhóm học tập từ xa trong
Hệ thống Thông tin Học sinh địa phương. Dữ liệu này sẽ cho phép DESE giám sát
chương trình học tập từ xa và mức độ tham gia của học sinh trên Khối thịnh vượng chung.
Sở sẽ sớm công bố thông tin kèm chỉ dẫn để các khu học chánh báo cáo thông tin này.
● Phụ huynh/người chăm sóc có trách nhiệm đảm bảo con họ đi học mỗi ngày,
dù là học tập trực tiếp hay học tập từ xa. Các trường và khu học chánh phải tiếp tục
điều tra những học sinh vắng mặt nhiều lần và thực hiện, tổng hợp kết quả những nỗ
lực để xác định danh tính của học sinh cũng như lý do không tham gia học tập. Ngoài
nhân viên phụ trách chuyên cần, các trường có thể xác định các nhân viên không thể trở lại
làm việc tại trường và những nhân viên có thể hỗ trợ tích cực việc theo dõi các học sinh
vắng mặt. Các khu học chánh và trường học, trong thời điểm này, nên tập trung phối hợp
trực tiếp với phụ huynh để xác định các rào cản đối với việc đi học trở lại của học sinh
cũng như hỗ trợ phụ huynh khắc phục những vấn đề đó. Cụ thể, chúng tôi khuyến khích
các khu học chánh xây dựng các kế hoạch hỗ trợ chính thức cho những học sinh và phụ
huynh gặp khó khăn. Hướng dẫn, thông tin và tài nguyên bổ sung để liên lạc và gắn kết
học sinh, phụ huynh được đăng tải trên website về Học tập Cảm xúc và Xã hội của DESE.
Theo chỉ dẫn này, thời khóa biểu của từng học sinh phải được thể hiện trên hệ thống Aspen để mức
độ chuyên cần của các em được ghi chép rõ ràng cho từng môn học, bao gồm các môn đặc biệt,
môn tự chọn, chương trình tiếng Anh độc lập, phòng tài nguyên và các dịch vụ liên quan (ABA,
Trị liệu Cơ năng/Vật lý Trị liệu, Trị liệu Ngôn ngữ, tư vấn, v.v.). Mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ truy
cập thời khóa biểu của học sinh và ghi chép các dịch vụ cho học sinh khuyết tật và thời gian phát
triển tiếng Anh. Các khóa học bổ sung có thể cần được cung cấp theo các dịch vụ hỗ trợ trong môi
trường thông thường và hòa nhập.

Điếm số
Theo các quy định hiện hành, Hệ thống Trường Công lập Boston phải đánh giá tất cả học sinh dựa
trên tiêu chí mức độ thực hiện của Khu học chánh và trường học trong năm học 2020-2021. Tiêu
chí mức độ thực hiện này phải nhất quán trong các môi trường học tập trực tiếp, học tập kết hợp
và học tập từ xa. Ví dụ: nếu học sinh thường nhận được điểm chữ (A-F) cho một khóa học cụ thể,
học sinh trong mô hình học tập từ xa cũng phải được đánh giá bằng hệ thống điểm chữ. Mặc dù
chính sách chấm điểm sẽ được thực hiện công bằng trong tất cả các mô hình học tập, chúng tôi sẽ
xem xét một số trường hợp ngoại lệ. Nhóm Chuyên trách về Mở cửa Trở lại Trường học hiện đang
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tập trung vào các phương pháp chấm điểm công bằng cho các kịch bản mở cửa lại trường học, và
sẽ công bố các khuyến nghị trước khi bắt đầu năm học.

Thực hiện Kế hoạch: Lãnh đạo và Nhân viên Nhà trường
Kế hoạch của mỗi Trường: Hoàn thành ngày 21 tháng 8
Tài liệu này tóm tắt các quy trình và yêu cầu mở cửa lại trường học vào mùa thu này. Mỗi phần sẽ
trình bày cách thức và tình huống mà mỗi trường phải tuân thủ nhất quán theo một quy định cụ
thể. Tài liệu cũng lưu ý một số lĩnh vực mà lãnh đạo nhà trường có thể đưa ra quyết định phù hợp
nhất với người học và cộng đồng trường học của họ khi các chỉ số thông tin đầu vào nằm trong
phạm vi cho phép. Mỗi trường sẽ có những đặc điểm riêng về cơ sở vật chất, do đó, sẽ chào đón
học sinh trở lại học tập vào mùa thu này bằng những cách khác nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng
với lãnh đạo các trường xác định các phạm vi an toàn và lên kế hoạch đảm bảo an toàn khi mở cửa
trở lại tất cả các trường học của chúng tôi.
Khu học chánh xin cám ơn và đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo các trường khi đã và đang lập kế
hoạch của riêng từng trường. Trong vài ngày tới, lãnh đạo các trường sẽ được cung cấp mẫu lập
kế hoạch để sử dụng và hoàn thành kế hoạch mở cửa trở lại trường học của mình. Các kế hoạch
cuối cùng sẽ được hoàn thiện bằng cách phối hợp với đội ngũ lãnh đạo nhà trường, y tá trường
học, nhân viên vệ sinh chính, quản lý dịch vụ ăn uống hoặc nhân viên quản lý khác, Phó Giám đốc
Văn phòng Giáo dục Đặc biệt, Phó Tổng giám thị phụ trách Chương trình Tiểu học hoặc Trung
học và Hội đồng Phụ huynh. Tại Hội nghị các Nhà lãnh đạo Tháng 8, lãnh đạo các trường sẽ chia
sẻ kế hoạch của họ với các đồng nghiệp để tiếp nhận ý kiến phản hồi. Mặc dù một số phần của kế
hoạch có thể đã được hoàn thành trước thời hạn, kế hoạch tổng thể sẽ phải nộp cho Khu học chánh
vào ngày 21 tháng 8 năm 2020 để phê duyệt, đảm bảo các trường có đủ thời gian để chuẩn bị cơ
sở vật chất khi mở cửa trở lại trường học.
Nhóm Chuyên trách Lập kế hoạch COVID-19
Để quản lý hiệu quả hơn tất cả các vấn đề liên quan đến COVID-19, lãnh đạo các trường phải chỉ
định một nhóm chuyên trách lập kế hoạch ứng phó COVID-19 tại trường, bao gồm một trưởng
nhóm không phải là lãnh đạo nhà trường. Ngoài việc giám sát mức độ tuân thủ và quản lý việc ra
quyết định liên quan đến lập kế hoạch COVID-19, trưởng nhóm sẽ đóng vai trò là chuyên gia
hướng dẫn mở cửa lại trường học từ đội ngũ chuyên gia y tế, nhân viên cơ quan quản lý và văn
phòng chính BPS. Các thành viên trong nhóm chuyên trách sẽ hỗ trợ trưởng nhóm và đảm bảo
rằng nhà trường đang nỗ lực hết mình trong khả năng của họ để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của
học sinh, nhân viên vào mùa thu này.
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Hỗ trợ Thực hiện Kế hoạch: Đối tác Cộng đồng
Chương trình trình Sau giờ học
Tạo không gian để học sinh học tập, phát triển cũng là mong muốn của toàn bộ cộng đồng. Các
chương trình sau giờ học là một phần quan trọng trong cuộc sống của học sinh chúng tôi, cung cấp
cho các em nhiều cơ hội nâng cao kỹ năng học tập, vận động thể chất, phát triển kỹ năng xã hội,
nghệ thuật, v.v. Với một định hướng chân thành, rõ ràng, chúng tôi đang trao đổi với các nhà cung
cấp chương trình sau giờ học để xác định xem những chương trình an toàn, thân thiện sẽ được tổ
chức như thế nào khi trường học mở cửa trở lại vào mùa thu này.
Trong nhiều thập kỷ vừa qua, cộng đồng và các đối tác của chúng tôi đã sử dụng các tòa nhà BPS
để cung cấp các dịch vụ chính cho học sinh BPS và các thành viên cộng đồng cả trước và sau giờ
học. Với kế hoạch mở cửa trở lại trường học vào mùa thu này khi đại dịch COVID-19 vẫn chưa
được kiểm soát, chúng tôi phải lập kế hoạch cách thức và thời điểm vệ sinh các tòa nhà trường học
trong Hệ thống. Nếu chúng tôi quay trở lại học tập tại các tòa nhà trường học theo mô hình học
tập kết hợp, chúng tôi sẽ cần dọn dẹp và vệ sinh lớp học sau giờ học, điều này sẽ khó thực hiện
nếu các tổ chức đối tác sử dụng không gian tòa nhà để cung cấp dịch vụ cho các học sinh BPS.
Cho phép các chương trình sau giờ học tiếp tục thực hiện như trước đây sẽ phá vỡ “vỏ bọc” bảo
vệ học sinh mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng bằng cách hạn chế sự tương tác giữa các em với
người lớn và các nhóm học sinh khác trong cùng ngày học. Mặc dù chúng tôi tin tưởng rằng, các
đối tác cung cấp dịch vụ sau giờ học của chúng tôi có thể điều chỉnh các chương trình để duy trì
khoảng cách vật lý, chúng tôi chưa thể mường tượng được họ có thể thực hiện điều đó như thế nào
nếu không thúc đẩy sự tiếp xúc giữa người lớn với học sinh - tức làm tăng rủi ro tiếp xúc với virus.
Chúng tôi sẽ tìm giải pháp cho những vấn đề này và tiếp tục trao đổi với Chính quyền Thành phố
Boston, các đối tác và tổ chức cộng đồng về những chủ đề quan trọng này.

Thể dục
Thể thao là một phần quan trọng trong sự phát triển và thể chất, xã hội và cảm xúc của học sinh
chúng ta. Khoa Thể thao BPS tổ chức các đội Olympic chuyên biệt và liên trường ở bậc trung học
cơ sở và trung học phổ thông trong kỳ học mùa thu. Chúng tôi đánh giá cao vai trò của thể thao
trong trải nghiệm BPS của học sinh, nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng sự an toàn của học sinh, phụ
huynh, huấn luyện viên và cộng đồng là ưu tiên số một đối với chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi
là cung cấp các cơ hội thể thao cho học sinh BPS nếu có thể, đồng thời tuân thủ các chỉ dẫn về y
tế công cộng và đảm bảo môi trường an toàn cho tất cả người tham gia. Thông tin thêm về chủ đề
này sẽ sớm được công bố.
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Lựa chọn Kế hoạch: Phụ huynh
Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của phụ huynh trong quá trình lập kế hoạch mở cửa
trường học trở lại. Thông qua các cuộc khảo sát được gửi qua email, tin nhắn và cuộc gọi, chúng
tôi đã thu thập được nhiều ý kiến của phụ huynh trong vài tuần vừa qua. Dữ liệu này, như đã được
nêu rõ trước đó, đã được sử dụng để hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện mở cửa trường học trở lại.

Lựa chọn cho Phụ huynh
Chúng tôi sẽ sớm liên hệ với tất cả phụ huynh để lắng nghe một số lựa chọn rất quan trọng của
phụ huynh. Chúng tôi mong muốn biết được sự lựa chọn của phụ huynh cho những câu hỏi quan
trọng sau:
1.

Nếu Khu học chánh mở cửa trở lại các tòa nhà trường học theo mô hình học tập kết
hợp vào mùa thu này, con quý vị sẽ lựa chọn học tập trực tiếp hay quý vị sẽ quyết
định để con mình học tập từ xa?

2.

Nếu (các) con quý vị lựa chọn mô hình học tập kết hợp khi trường học mở cửa trở
lại và đủ điều kiện tiếp nhận các dịch vụ, hỗ trợ về giáo dục đặc biệt hoặc cho Người
học tiếng Anh, quý vị có muốn con của mình học tập trực tiếp trên 2 ngày mỗi tuần
hay không? [Lưu ý: Khả năng học tập trực tiếp từ 2 ngày trở lên mỗi tuần sẽ phụ
thuộc vào không gian học tập trong các tòa nhà trường học và khả năng đưa đón.]

3.

Nếu (các) con quý vị quay trở lại học tập tại các tòa nhà trường học, học sinh có
cần dịch vụ đưa đón bằng xe buýt trường học hay không?

Phụ huynh lưu ý xác nhận lựa chọn trong cả hai vấn đề này trước thời hạn cụ thể. Phụ huynh sẽ
được liên lạc qua tin nhắn, email, điện thoại và thư trực tiếp khi cần thiết tại địa chỉ trong hồ sơ
của nhà trường và Trung tâm Tiếp đón BPS.

Hợp tác với Phụ huynh
Học sinh không thể thành công mà không có sự hỗ trợ của phụ huynh. Trong thời gian này, việc
hợp tác với phụ huynh để hỗ trợ học sinh học tập và phát triển năng lực cảm xúc-xã hội càng có
vai trò quan trọng. Chúng tôi đang phối hợp với phụ huynh bằng một số cách khác nhau:
● Hội phụ huynh: Hội phụ huynh tổ chức một số hội thảo cho phụ huynh BPS để hỗ
trợ phụ huynh trong suốt quá trình giáo dục con của họ. Phụ huynh có thể tìm thêm thông
tin và đăng ký tham gia các hội thảo sắp tới tại đây.
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● Hội nghị Bàn tròn của Nhà trường: Mỗi trường đều tổ chức hội nghị bàn tròn để
nhân viên nhà trường, các thành viên cộng đồng và phụ huynh cùng nhau xem xét, phân
tích dữ liệu, thảo luận và tăng cường trao đổi ý kiến về các vấn đề chính mà cộng đồng nhà
trường phải đối mặt.
Khi thời điểm mở cửa trường học trở lại, chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến và tăng cường trao
đổi với phụ huynh về cách thức tiếp tục phối hợp để đảm bảo an toàn khi trường học mở cửa trở
lại.

Cùng nhau Thành công: Hỗ trợ Nhân viên Nhà trường
Bắt buộc Kiểm tra Sức khỏe Tại nhà
Mỗi nhân viên BPS phải hoàn thành Danh sách Kiểm tra Sức khỏe mỗi ngày trước khi đến làm
việc tại BPS. Danh sách kiểm tra sẽ sớm được cập nhật và công khai.

Phát triển Chuyên môn
Hội nghị Mở cửa BPS Trở lại
Trong tuần lễ từ ngày 17-21 tháng 8, lãnh đạo và giáo viên các trường trong BPS sẽ tham gia sự
kiện học tập trực tuyến để khởi động cho năm học sắp tới. Người tham gia có thể lựa chọn tham
gia một chương trình học tập dựa trên nhu cầu và sở thích học tập của họ, bao gồm các chương
trình dành riêng cho giáo viên, lãnh đạo nhà trường và phụ huynh.
Trước khi thực hiện đào tạo cho tất cả các nhóm, quy định về sức khỏe và an toàn sẽ được đưa ra
để đảm bảo an toàn cho cho học sinh và nhân viên của chúng tôi. Khóa đào tạo này sẽ bao gồm
các hoạt động lịch trình mới của chúng tôi khi theo dõi mức độ chuyên cần tại các tòa nhà trường
học.
Phát triển chuyên môn cho giáo viên sẽ tập trung vào phương pháp sư phạm được điều chỉnh phù
hợp với thời điểm hiện tại, bao gồm:
● Phương pháp phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ, xây dựng mối quan hệ với phụ huynh và
học sinh, đồng thời hiểu rõ kỹ năng, kiến thức mà họ có
● Áp dụng quan điểm chống phân biệt chủng tộc vào chương trình giảng dạy và hướng dẫn
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● Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động dạy và học chưa hoàn thành (sử dụng đánh giá tiến
trình để xác định mức độ thực hiện hiện tại của học sinh)
Thông tin cụ thể về các chương trình học tập sẵn có được đăng tải ở đây.

Cơ hội Học tập Chuyên môn Bổ sung
Ngoài ra, Văn phòng Học tập Số sẽ tiếp tục tổ chức các hội thảo trong suốt tháng 8 để giáo viên
có thể nâng cao mức độ thực hiện thành thạo với các nền tảng BPS, bao gồm Aspen, Panorama,
Illuminate và Google Classroom.
Cùng với LearnLaunch, DESE cũng sẽ tổ chức các Hội thảo Trực tuyến trong suốt mùa hè cho
lãnh đạo và giáo viên của khu học chánh về cách thức: Xác định ưu tiên cho việc học; Lựa chọn
Công cụ (thực hiện chương trình giảng dạy) Điều chỉnh; Xây dựng Năng lực cho Giáo viên; Lập
kế hoạch Giáo dục Đặc biệt; Đảm bảo Quyền tiếp cận Công bằng; Gắn kết Người học; Đáp ứng
Nhu cầu của Người học tiếng Anh; Học tập Cảm xúc Xã hội; Hỗ trợ phụ huynh; và Chia sẻ Thông
tin Rõ ràng.
Chương trình Học tập của Learning Innovation Catalyst (LINC) cho phép tất cả các giáo viên nâng
cao chuyên môn theo nhu cầu và tốc độ học tập của mình ít nhất đến ngày 30 tháng 9 năm 2020.
LINC hỗ trợ học tập công bằng, lấy học sinh làm trung tâm bằng cách trợ giúp giáo viên chuyển
tiếp thành công sang các mô hình học tập từ xa, học tập kết hợp, học tập theo từng dự án và học
tập lấy học sinh làm trung tâm. Thông qua LINCSpring, nền tảng huấn luyện trực tuyến và học tập
chuyên môn, giáo viên có thể tiếp cận các hội thảo hấp dẫn, phát triển chuyên môn theo nhu cầu
cá nhân và tham gia các hóa huấn luyện trực tuyến. Mùa hè này, LINCSpring sẽ cung cấp các buổi
học trực tiếp và được ghi lại trước về các chủ đề bao gồm: Tạo video thu hút người khác, SEL: Hệ
thống và Cấu trúc Kiểm tra Học sinh, Xây dựng Cộng đồng trong Lớp học Số, Xây dựng các Đơn
vị Học tập khác biệt và nhiều hơn nữa. Liên kết để đăng ký các buổi học trực truyến được đăng tải
tại đây và các buổi học theo yêu cầu và được ghi lại trước được đăng tải ở đây. Nếu quý vị chưa
đăng nhập, vui lòng liên hệ với Christine Landry, Phó Tổng giám đốc phụ trách Học tập
(clandry@bostonpublicschools.org) để bắt đầu.
Tuần đầu tiên Phát triển Chuyên môn
Giáo viên sẽ có mặt trong các tòa nhà trường học của họ để bắt đầu học tập chuyên môn ngay
trước ngày đầu tiên của năm học mới. Trong khóa đào tạo này, nhân viên sẽ đi kiểm tra tòa nhà
trường học của họ để đánh giá khả năng áp dụng các chính sách của khu học chánh ở cấp trường
học, trong không gian lớp học cũng như các không gian sử dụng chung như hành lang, nhà vệ sinh,
căng-tin, phòng tập thể dục và không gian ngoài trời.

DỰ THẢO 3.8.2020 | Trang 59

3.8.20 - DỰ THẢO 1: Để Cộng đồng Xem xét và Thảo luận nhằm Cải thiện Kế hoạch Mở cửa Trở lại các Trường học BPS vào Mùa thu 2020

Hỗ trợ Nhân lực
Văn phòng Nhân sự đã xây dựng các quy trình nghỉ phép để nhân viên áp dụng khi có nhu cầu,
bao gồm nghỉ phép vì lý do gia đình hoặc y tế (FMLA) nếu một nhân viên hoặc một thành viên
gia đình đủ điều kiện bị bệnh khiến họ chưa thể quay trở lại làm việc. Đến hết 31 tháng 12 năm
2020, nhân viên cũng được nhận trợ cấp theo Đạo luật Ứng phó với Vi-rút Corona và Đặt Gia
đình là Ưu tiên Cao nhất (FFCRA), bao gồm nghỉ việc để chăm sóc trẻ vì trường học hoặc nơi
chăm sóc của trẻ đã đóng cửa hoặc do không có nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ do áp dụng các
biện pháp phòng chống COVID-19. Nhân viên cũng có thể tìm kiếm hỗ trợ nhà ở phù hợp nếu đáp
ứng các điều kiện.

Đảm bảo Đội ngũ Nhân viên
BPS sẽ liên hệ tất cả nhân viên để xác nhận xem họ có trở lại làm việc tại các tòa nhà trường học
vào mùa thu năm 2020 hay không. Nhân viên không bắt buộc phải chia sẻ thông tin này với
Văn phòng Nhân sự BPS. Khu học chánh sẽ yêu cầu thông tin này để xác định những nhân viên
không có kế hoạch trở lại làm việc tại trường và sắp xếp nhân sự phù hợp, an toàn cho tất cả các
tòa nhà của chúng tôi.

Không ngừng Cải thiện
Đảm bảo an toàn cho học sinh và nhân viên khi mở cửa trở lại các trường học trong bối cảnh đại
dịch toàn cầu đang diễn ra là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Trong nhiều tuần qua, chúng tôi đã
nỗ lực thu thập tất cả các ý kiến chuyên gia và thành viên cộng đồng để đảm bảo bản dự thảo đầu
tiên của kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng nhất có thể, trên cơ sở khoa học và thực tế.
Nhưng dự thảo kế hoạch này có thể - và sẽ - được cải thiện hơn nữa. Bất cứ thành viên nào trong
cộng đồng có những ý tưởng mới vui lòng chia sẻ quan điểm của mình với chúng tôi qua email:

Reopening@bostonpublicschools.org
Mặc dù chúng tôi có thể không phản hồi kịp thời mọi email đóng góp của quý vị, chúng tôi cam
kết cân nhắc kỹ lưỡng tất cả các ý kiến đóng góp mà chúng tôi nhận được để cải thiện bản dự thảo
thứ hai của Kế hoạch Mở cửa BPS Trở lại. Cảm ơn quý vị luôn đồng hành trong công việc quan
trọng này.
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