Quy trình Sửa đổi Tại Nhà và Bệnh viện dành cho Học
sinh có Nguy cơ Cao dễ bị Tổn thương với COVID-19

(Điều này không dành cho những học sinh có thể phải cách ly hoặc cách ly do COVID-19)

Phụ huynh/Người giám hộ lo lắng về việc học trực tiếp trong Năm học 2021-2022 do
cân nhắc về vấn đề sức khỏe.
Gia đình xem xét Hướng dẫn DESE có liên quan ( Chính sách CMR 28.03 (3) (c) &
20/8/21 Cập nhật ). Gia đình tin rằng học sinh sẽ không thể học ở trường trong ít nhất
14 ngày học trong năm học 21-22 vì các lý do sức khỏe.

Gia đình hỏi ý kiến Bác sĩ Chăm sóc Chính (PCP) và/hoặc chuyên gia y tế của họ để thảo luận
nếu tình trạng sức khỏe của học sinh ngăn cản các em học trực tiếp. Nếu bác sĩ khẳng định
rằng học sinh cần một chỗ học tập tại nhà, bác sĩ sẽ điền vào Mẫu Tuyên Bố của Bác Sĩ .
VÀ
Phụ huynh hoặc người giám hộ điền vào Trang Bìa COVID-19 .

Gia đình nộp Mẫu Tuyên Bố của Bác Sĩ đã hoàn chỉnh và Trang Bìa COVID-19 cho
y tá trường học để xem xét. Y tá làm việc với gia đình để bổ sung bất kỳ thông tin nào
còn thiếu. Y tá trường học có thể liên hệ với các dịch vụ y tế để được tư vấn, nếu cần.
Mẫu Tuyên Bố của Bác Sĩ và Trang Bìa COVID-19 sẽ được y tá nộp cùng nhau đến
homeandhospital@bostonpublicschools.org.
Nếu học sinh đang tham gia IEP và không thể đến trường trực tiếp trong hơn 60 ngày
học, nhà trường sẽ phải tổ chức một cuộc họp nhóm.

Nếu được chấp thuận , nhóm Nhà và
Bệnh viện sẽ thông báo chấp thuận qua
email.
Trong vòng 48 giờ:
• Học sinh được mã hóa là Nhà và Bệnh viện
trong Hệ thống Thông tin Học sinh BPS
(Aspen) bởi nhóm Nhà và Bệnh viện .
• Nhóm trường ghi danh học sinh vào các
khóa học thích hợp trong Học viện
EdOptions và học sinh bắt đầu
học ở nhà.

Nếu bị từ chối , nhóm Nhà và
Bệnh viện thông báo từ chối qua
email. Học sinh phải tiếp tục đến
trường và học trực tiếp ngay lập
tức.

