Ngày 27 tháng 7 năm 2020
Kính gửi Phụ huynh và Người giám hộ,
Vài tuần trước tôi đã gửi thư để cung cấp cho quý vị thông tin về quá trình mở cửa trở lại cho năm
học 2020-2021. Hôm nay, tôi viết thư này để cập nhật cho quý vị về kế hoạch của chúng tôi. Tôi biết
rằng toàn bộ cộng đồng trường học của chúng ta đã đang rất nóng lòng chờ đợi thông tin và chúng tôi
đánh giá cao sự kiên nhẫn cũng như thông cảm của quý vị khi chúng tôi xử lý quá trình phức tạp này.
Kể từ khi bắt đầu công việc với kế hoạch mở cửa trở lại vào đầu tháng 5, chúng tôi tiếp tục thấy rằng
những ý tưởng có thể có tác dụng trong một ngày nào đó lại có thể không còn phù hợp vào ngày hôm
sau.
Sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng trường học chúng ta là vấn đề trung tâm trong việc lập kế
hoạch và ra quyết định về việc mở cửa lại trường học. Các ưu tiên hàng đầu vẫn là đảm bảo rằng
chúng ta tối đa hóa việc học, đáp ứng nhu cầu của học sinh về sự gắn kết xã hội và cảm xúc cũng như
mang đến sự linh hoạt cho các gia đình và nhân viên. Để đạt được điều đó, IMS đang lên kế hoạch
mở cửa trở lại theo cách kết hợp vào ngày 31 tháng 8 mà cân đối giữa việc học tập trực tiếp và
từ xa cho tất cả học sinh. Chúng tôi cũng cam kết cung cấp cho tất cả các gia đình IMS tùy
chọn để nhận được giáo dục trực tuyến hoàn toàn.
Mở cửa trở lại theo cách kết hợp là như thế nào?
•

•

Các gia đình có học sinh Mầm non sẽ có tùy chọn trở lại trường học 4 ngày/tuần để được
giáo dục trực tiếp và 1 ngày/tuần sẽ là học trực tuyến. IMS sẽ không cung cấp tùy chọn học
trực tuyến hoàn toàn cho học sinh Mầm non.
Đối với tất cả các gia đình có học sinh từ Mẫu giáo đến lớp 8 mà chọn giáo dục trực tiếp/kết
hợp thì học sinh sẽ được chỉ định vào Nhóm A hoặc Nhóm B.
o Nhóm A: Học sinh sẽ trực tiếp đến trường vào Thứ Hai và Thứ Ba mỗi tuần, trong
khi học sinh Nhóm B nhận được giáo dục trực tuyến vào Thứ Hai và Thứ Ba. Các
tòa nhà trường học của chúng ta sẽ được làm sạch và khử trùng mỗi ngày, nhưng
sau ngày học vào Thứ Ba, các tòa nhà sẽ được thực hiện quá trình làm sạch và khử
trùng kỹ hơn.
o Nhóm B: Học sinh sẽ trực tiếp đến trường vào Thứ Tư và Thứ Năm mỗi tuần,
trong khi học sinh Nhóm A nhận được giáo dục trực tuyến vào Thứ Tư và Thứ
Năm. Vào thứ Sáu, tất cả học sinh sẽ được giảng dạy từ xa, trong khi các tòa nhà
được làm sạch và khử trùng toàn diện.

Chúng tôi cần sự giúp đỡ của quý vị!
Để hiểu được các mong muốn về việc mở cửa trở lại, nhu cầu về vận chuyển và công nghệ, việc
quý vị hoàn thành Khảo sát Phản hồi của Gia đình rất ngắn gọn này là điều cực kỳ quan trọng.
Các phản hồi phải được cung cấp muộn nhất là Thứ Tư, ngày 29 tháng 7 để chúng tôi có thể điều
chỉnh kế hoạch của mình nhanh nhất có thể. Phản hồi khảo sát của quý vị là rất quan trọng đối
với việc lập kế hoạch của chúng tôi!
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Đề xuất kế hoạch
Theo hướng dẫn về y tế và sức khỏe của Sở Y tế Philadelphia, Sở Giáo dục Pennsylvania và các tổ
chức y tế chính phủ khác, kế hoạch mở cửa trở lại của chúng tôi được xây dựng trên năm nguyên tắc
chính, tất cả đều quan trọng để giúp chúng ta duy trì môi trường lành mạnh: Sàng lọc, Vệ sinh, Giãn
cách, Khẩu trang và Làm sạch.
• Sàng lọc - Bước quan trọng nhất để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút là các bậc cha mẹ tiến
hành sàng lọc triệu chứng hàng ngày cho con trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng. Học
sinh và nhân viên mà không cảm thấy khỏe, bị bệnh hoặc có triệu chứng thì cần phải ở nhà.
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•

Vệ sinh – Tất cả các trường học sẽ bắt buộc có biển báo nhắc nhở vệ sinh, chất khử trùng cá nhân
và các sản phẩm cũng như thiết bị vệ sinh khác được CDC phê chuẩn để tăng cường thực hành vệ
sinh trong các tòa nhà của chúng ta. Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các biện pháp vệ sinh trong ngày
học.

•

Giãn cách - Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ tối đa hóa khoảng cách vật lý và xã hội bất cứ
khi nào có thể. Cách bố trí lớp học sẽ được sửa đổi để đạt được khoảng cách 6ft giữa các học sinh
như được khuyến nghị, điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua một mô hình kết hợp. Các dấu
chỉ dẫn hướng trên sàn hoặc trong không gian và các biển báo hướng khác cũng sẽ được sử dụng để
đảm bảo khuyến nghị này. Ngoài ra, việc người lớn và phụ huynh đến thăm trường sẽ bị hạn chế
đáng kể và chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích các cơ hội gặp gỡ trực tuyến bất cứ khi nào có thể.

•

Khẩu trang/Khăn che mặt - Vì khẩu trang, tấm che mặt hoặc các loại khăn che mặt khác làm chậm
lại sự lây lan của vi-rút nên các học sinh và nhân viên sẽ được kỳ vọng phải sử dụng khẩu trang
và khăn che mặt. Ngoài các khẩu trang có thêm trong mỗi tòa nhà, mỗi nhân viên và học sinh sẽ
nhận được một khẩu trang có thể giặt và tái sử dụng vào đầu năm học.

•

Làm sạch - Bộ phận quản lý cơ sở dạy học sẽ đưa ra một chế độ làm sạch được tăng cường và nâng
cao trong tất cả các khu vực mà sẽ sử dụng vật tư và chất khử trùng được phê duyệt để sử dụng
chống lại COVID-19. Việc tăng cường thông gió, vệ sinh và làm sạch thêm các khu vực nhiều
người chạm vào cũng là một phần của kế hoạch mở cửa trở lại an toàn.

Vấn đề tài chính
IMS cam kết làm việc và hợp tác với phụ huynh, đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh được giảng dạy
trực tiếp và trực tuyến cũng như duy trì sự an toàn cho nhân viên và học sinh của chúng ta. Như chúng tôi đã
tuyên bố trước đây, chúng tôi nhận ra rằng cuộc đại dịch và dẫn đến kết quả là các biện pháp ở tại nhà đã tạo
ra gánh nặng tài chính cho các gia đình. Tuy nhiên, thực tế phải cung cấp các thiết bị và sắp xếp cần thiết để
giữ an toàn cho mọi người cũng rất tốn kém, ngoài các chi phí thông thường như lương giáo viên và đồ dùng
học tập. Mặc dù chúng tôi tiếp tục trợ cấp rất nhiều học phí để nó ở mức hợp lý nhất có thể nhưng chúng tôi
cam kết tiếp tục khám phá các cách để cung cấp thêm hỗ trợ học phí. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể giảm
giá thêm hoặc giảm học phí. Nếu quý vị chưa điền vào các mẫu hỗ trợ tài chính cho năm học sắp tới thì
vui lòng làm việc đó càng sớm càng tốt.
Các bước tiếp theo
Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thêm chi tiết về các kế hoạch mở cửa trở lại và thêm thông tin về tùy chọn học
trực tuyến, sau khi có phản hồi của quý vị trong Khảo sát Gia đình. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp thông tin
cập nhật về mọi thay đổi liên quan đến đại dịch mà có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch mở cửa trở lại. Khi
chúng tôi tiếp tục tiến tới việc ra quyết định, chúng tôi cam kết thông báo cho quý vị về hướng đi của chúng
tôi.
Tôi muốn cảm ơn các thành viên gia đình đã tham gia Nhóm Tư vấn các Bên liên quan, cung cấp phản hồi và
hỗ trợ có giá trị trong quá trình lập kế hoạch để mở cửa trở lại.
Xin cảm ơn quý vị vì việc tiếp tục hợp tác và cam kết với IMS.

Trân trọng,
Bruce Robinson
Chủ tịch & Giám đốc Điều hành
Independence Mission Schools
** Xin nhớ hãy hoàn thành Khảo sát Gia đình muộn nhất là Thứ Tư, ngày 29 tháng 7.
Thông tin này là rất quan trọng trong việc giúp chúng tôi tiếp tục quá trình lập kế hoạch.
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Bản tóm tắt kế hoạch về sức khỏe và sự an toàn
Làm sạch, vệ sinh, khử trùng và thông gió cơ sở dạy học
Khi học sinh và nhân viên trở lại trường học, việc đảm bảo rằng các bề mặt trong toàn bộ tòa nhà thường xuyên được
làm sạch và khử trùng là ưu tiên hàng đầu. Một quy trình khử trùng toàn diện - với thiết bị chuyên dụng, được sử dụng
bởi nhà cung cấp theo hợp đồng - sẽ diễn ra hàng tuần trong mỗi tòa nhà; quan trọng là, nó sẽ được thực hiện giữa các
khoảng thời gian khi mỗi “đợt” học sinh ở trong một không gian nhất định. Ngoài ra, các bề mặt nhiều người chạm vào
sẽ được làm sạch và khử trùng vài lần mỗi ngày. Nhân viên vệ sinh sẽ được đào tạo về cách làm sạch toàn diện và an
toàn các bề mặt này; sẽ sử dụng danh sách kiểm tra để đảm bảo tất cả các bề mặt cần thiết được làm sạch với tần suất
thích hợp; đội ngũ Điều hành của IMS sẽ tiếp tục đảm bảo các trường có các dụng cụ vệ sinh cần thiết và các quản lý của
Lãnh đạo nhà trường sẽ hỗ trợ Lãnh đạo nhà trường trong việc đánh giá hàng tuần các quy trình và danh sách kiểm tra
để đảm bảo tất cả các quy trình làm sạch được thực hiện một cách trung thực. Hàng ngày, Lãnh đạo nhà trường sẽ thực
hiện việc kiểm tra tòa nhà để đảm bảo tất cả các danh sách kiểm tra được hoàn thành xung quanh tòa nhà. Thực hành
thông gió - từ việc đánh giá các hệ thống hiện có và khắc phục nếu cần đến các thực hành cơ bản như giữ cửa ra vào và
cửa sổ luôn mở - cũng là một phần của kế hoạch giảm thiểu rủi ro.

Giãn cách xã hội và các quy tắc an toàn khác
Các lớp học sẽ được dọn sạch trừ bàn học và các tài liệu học tập cần thiết. Mỗi lớp học sẽ là “nơi trú ngụ” cho một “đợt”
hoặc “cụm” học sinh trong Nhóm A (Thứ Hai/Thứ Ba) và một đợt từ Nhóm B (Thứ Tư/Thứ Năm). Mỗi đợt sẽ có từ 8-15
học sinh. Học sinh sẽ ở vị trí cách nhau 6 ft trong tất cả các lớp học với bàn học được xếp theo cùng một hướng. Trong
các cấp lớp từ Mẫu giáo đến lớp 5 (tại hầu hết các trường), những học sinh này sẽ dành gần như cả ngày với một giáo
viên chủ nhiệm. Trong các lớp 6 đến 8, những học sinh này sẽ gặp các giáo viên được phân chia theo khoa, nhưng những
giáo viên đó sẽ không làm việc với các học sinh bên ngoài các nhóm lớp đó. Học sinh sẽ ở lại trong lớp học suốt cả ngày ngoại trừ giờ ra chơi hoặc PE - và sẽ không đến nhà ăn để ăn trưa hoặc đến thư viện hay phòng đa năng nơi các em sẽ
phải ở trong cùng không gian với các học sinh khác ngoài đợt của các em. Học sinh và nhân viên sẽ rửa hoặc vệ sinh tay
ít nhất 4 lần mỗi ngày học. Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được đào tạo về giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và vệ sinh
tay để hỗ trợ một môi trường học đường an toàn và lành mạnh. Khách thăm - bao gồm cả gia đình/người giám hộ - sẽ
không được phép vào tòa nhà trừ những tình huống cực kỳ cần thiết. Việc giãn cách sẽ được duy trì trên xe buýt và khi
đến cũng như khi về thông qua lịch trình trả và đón học sinh được thiết lập một cách cẩn thận.

Theo dõi sức khỏe học sinh và nhân viên
Tất cả học sinh và nhân viên sẽ thực hiện kiểm tra triệu chứng tại nhà - bao gồm một câu hỏi ngắn gọn về khả năng tiếp
xúc và triệu chứng cũng như kiểm tra nhiệt độ - mỗi sáng trước khi rời nhà đi học. Thông tin này sẽ được truyền tới
trường theo thời gian thực (hệ thống dựa trên ứng dụng hoặc biểu mẫu google) và bất kỳ học sinh nào không được kiểm
tra sàng lọc tại nhà sẽ được kiểm tra khi đến nơi. Khi một nhân viên hoặc học sinh bị ốm ở trường, họ sẽ ngay lập tức
được gửi về nhà và sẽ chờ trong một không gian cách ly được chỉ định cho đến khi có thể rời khỏi/được đón. Y tá trường
học và/hoặc Lãnh đạo nhà trường - sau khi tham khảo ý kiến của bộ phận Nhân sự IMS và Nhóm Ứng phó Dịch bệnh
cũng như cơ quan y tế địa phương - sẽ xác định nhu cầu cách ly và cho về nhà một đợt học sinh hoặc cấp lớp. Nhân viên
hoặc học sinh mà có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ vẫn được cách ly theo hướng dẫn hiện tại của CDC (tính đến thời
điểm viết bài này, đó là 10 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng, không sốt trong 24 giờ hoặc hai lần xét nghiệm âm tính)
trước khi trở lại trường. Các nhân viên mà không thể trở lại trường sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe của họ và Phòng Nhân sự IMS nhằm xác định điều kiện hỗ trợ hợp lý để làm việc tại nhà, cung cấp giảng dạy từ xa.
Những học sinh chọn không quay trở lại trường có thể chọn giáo dục từ xa hoàn toàn. Nhóm Ứng phó Dịch bệnh sẽ làm
việc với các cơ quan y tế địa phương để xác định kế hoạch liên lạc cho các gia đình trong hoàn cảnh có trường hợp được
xác nhận nhiễm bệnh, nhằm nhanh chóng thông báo cho các gia đình trong khi duy trì sự bảo mật. Lãnh đạo nhà trường
và y tá trường học sẽ được đào tạo về theo dõi sức khỏe và sẽ tuân theo quy tắc cách ly và cho học sinh về nhà. Các
quản lý Lãnh đạo nhà trường sẽ tiến hành đánh giá hàng tuần các quy tắc và mọi trường hợp báo cáo triệu chứng cũng
như các quyết định cách ly cùng với Lãnh đạo nhà trường.
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Những cân nhắc khác dành cho học sinh và nhân viên
Tất cả nhân viên sẽ đeo khăn che mặt đã được chấp thuận (vòng qua tai, che hoàn toàn miệng và mũi) khi ở trong
khuôn viên trường, chỉ tháo khăn che mặt khi ở trong phòng không có trẻ em hay người lớn khác hoặc khi ở bên ngoài
và cách xa người khác từ 6ft trở lên. Các nhân viên mà có rủi ro cao bị mắc COVID-19 sẽ phối hợp với nhà cung cấp dịch
vụ chăm sóc sức khỏe của họ và Phòng Nhân sự IMS nhằm xác định điều kiện hỗ trợ hợp lý; học sinh có các yếu tố rủi ro
có thể lựa chọn được giảng dạy hoàn toàn từ xa. Trụ sở chính của IMS đang làm việc với các cơ quan tìm kiếm nhân sự
và về mô hình sử dụng nhân sự nội bộ để đảm bảo có đủ số lượng người thay thế trong trường hợp giáo viên vắng mặt.
Hầu hết các giáo viên sẽ cung cấp cả giảng dạy trực tiếp và từ xa, trong khi một số giáo viên sẽ chịu trách nhiệm hoàn
toàn cho việc giảng dạy từ xa.

P.S. Hãy nhớ hoàn thành Khảo sát Gia đình trước Thứ Tư, ngày 29 tháng 7. Thông tin này rất quan
trọng trong việc giúp chúng tôi tiếp tục quá trình lập kế hoạch.
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