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Hoạch định kế hoạch dành cho Phụ huynh SY21-22 phác thảo cách các trường công quận Clayton County Public
Schools sẽ quay trở lại học tập trực tiếp, đồng thời cung cấp chương trình học tập trực tuyến (VLP). Các nhân viên
CCPS của chúng tôi sẽ làm việc để đảm bảo rằng học sinh nhận được sự giảng dạy chất lượng cao trong một môi
trường học tập an toàn và bảo mật
Trường công quận Clayton County Public Schools sẽ tiếp tục bảo đảm chất lượng giảng dạy và học tập cao cho học
sinh đang học trực tiếp và học từ xa. Tập trung cốt yếu sẽ bảo đảm tối đa cơ học học tập cho học sinh để nâng cao
thành tích. Các biện pháp được thúc đẩy từ chữ viết tắt Clayton L.E.A.R.N.S.:
● L – Học tập cộng đồng
● E – Giảng dạy chặt chẽ, hiệu quả, và có liên quan đến mỗi trình độ
● A – Thông báo hướng dẫn đánh giá và Hoạt đông toàn trường
● R – Thời gian thực; Hỗ trợ quyền lợi cho học sinh
● N – Kết nối với các đối tác cộng đồng và trang bị cho phụ huynh làm đối tác
● S – Học tập cảm xúc xã hội, Sức khỏe tinh thần, và Thực hành thông báo về chấn thương
Chương trình học tập trực tuyến dựa trên trường học (VLP)
● Trường Công Quận Clayton (CCPS) cung cấp sự trải nghiệm học tập trực tuyến cho học sinh từ lớp K đến
lớp 12 thông qua chương trình học tập trực tuyến dựa trên trường học (VLP).
● Chương trình học tập trực tuyến và trực tiếp, học sinh sẽ học cùng theo lịch trình giảng dạy hàng ngày.
● Chương trình VLP dựa theo trường học sẽ thực hiện sự giảng dạy cùng lúc cho học sinh từ xa và học trực
tiếp. Đây là hình thức sẽ yêu cầu giáo viên sử dụng công nghệ điện toán để cùng phối hợp giảng dạy trực
tuyến trực tiếp (trực tiếp với giáo viên) và trực tuyến gián tiếp (học sinh học tập độc lập).
● Đơn ghi danh VLP cho học kỳ mùa thu (tháng 8 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021) đã đóng và chúng tôi
không còn nhận đơn ghi danh qua www.applyclayton.com.
● Đơn ghi danh VLP cho học kỳ mùa xuân (tháng 1 năm 2022 đến tháng 5 năm 2022) sẽ mở cho những ai
muốn ghi danh vào tháng 12 năm 2021.
● Để tìm hiểu thêm về chương trình học tập trực tuyến dựa trên trường học, hãy truy cập trang mạng tại
h ttps://tinyurl.com/CCPSVLP
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Học tập Mở rộng Ngoài Lớp học (ELBC)
● Trường công quận Clayton sẽ có chín ngày Học Mở Rộng Ngoài Lớp Học (ELBC). Vào những ngày Thứ
Sáu này, TẤT CẢ học sinh sẽ ở nhà để tham gia vào việc học trực tuyến gián tiếp. Dịch vụ Dinh dưỡng sẽ
tiếp tục cung cấp các bữa ăn cho học sinh.
● Lịch học 2021-2022 Unified School Year Calendar

Thời khóa biểu của học sinh
● Tất cả học sinh sẽ đi học hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, theo lịch học bình thường của các em.
○ Trường tiểu học 7:45 sáng - 2:15 chiều
○ Trường trung học 8:45 sáng - 3:45 chiều
○ Trường trung học cấp ba 8:20 sáng - 3:15 chiều

Vật dụng học tập
Học sinh cần mang những vật dụng sau đây đến trường:
● Khẩu trang
● Tai nghe
● Máy Chromebook được sạc đầy trong túi đựng
● Giấy và bút chì
● Các vật dụng khác bổ sung theo yêu cầu của mỗi giáo viên
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Mã Áo Quần Đồng Phục cho Học Sinh:
Tất cả học sinh được yêu cầu mặc quần áo phù hợp theo trường học. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ có
trách nhiệm tuân thủ nội quy và thủ tục của trường công quận Clayton County Public Schools. Giáo viên và tất cả
những nhân viên khác của trường sẽ cũng cố cách ăn mặc được chấp thuận cho học sinh và giúp học sinh phát triển
sự hiểu biết về ngoại hình phù hợp.
Học sinh khối lớp Pre-K – lớp 8 yêu cầu mặc đồng phục cho năm học 2021-2022.
Tất cả học sinh lớp 9-12 phải ăn mặc phù hợp và tuân thủ chính sách được mô tả dưới đây:
• Yêu cầu có dây nịch lưng, không mặc quần xệ
• Không được phép mang dép lào, dép đi tắm, giày trượt, và dép mang trong nhà
• Không được phép trùm đầu dưới bất kỳ hình thức nào (ngoại trừ được xém xét trùm đầu hoặc đội khăn choàng
đầu là một phần tín ngưỡng của học sinh hoặc được ghi nhận vì lý do sức khỏe)
• Không được chấp thuận các loại quần bó, ôm sát thay thế cho quần
• Quần phải hoàn toàn được gài nút bấm, có dây nịch lưng, hoặc nút mà không bị rách
• Quần phải được mặc sao cho lưng quần phải nằm ngay eo và không nằm dưới eo
• Quần ngắn và váy không được ngắn hơn ba phân trên đầu gối
Thiết Kế, Biểu Tượng và Chữ:
• Không cho phép bất kỳ thiết kế, biểu tượng hoặc chữ đề cập đến hoặc khuyến khích về thuốc, rượu cồn, lời tục,
khiếm nhã hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo hoặc giới tính.
• Đồ họa, hình ảnh hoặc chữ viết trên quần áo không được cho phép ngoại trừ là một phần của phù hiệu và sẽ
không được lớn hơn 4 phân vuông
• Áo khoát ngoài hoặc áo len có khả năng che dấu hàng lậu sẽ phải bị loại bỏ khi đến trường hoặc các hoạt động
của trường.
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Giáo Dục Đặc Biệt

Lịch Học Cho Học Sinh Khuyết Tật:
 Học sinh khuyết tật vẫn giữ lịch học hiện thời cho chương trình đặc biệt/hỗ trợ như đã được phát thảo trong
Chương Trình Học Cá Nhân IEP.
 Học sinh trong lớp học khép kín có thể di chuyển giữa giáo viên trong trường để phù hợp với việc học trực tiếp so
với việc học trực tuyến trong những chương trình đặc biệt này.
 Học sinh được chỉ định cho chương trình học trực tuyến ở các trường tiểu học và trung học đang được ghi danh
tại các địa điểm dịch vụ hợp và thư/thông báo cho phụ huynh sẽ được gửi qua email.
Lớp Đặc Biệt với Học Sinh Không Đeo Khẩu Trang:
 Lớp học cho học sinh có nhu cầu cao và những học sinh có vấn đề sức khỏe nhạy cảm sẽ không yêu cầu sử
dụng khẩu trang cho những học sinh khuyết tật có năng lực nhận thức bị hạn chế ở mức nhẹ, trung bình và
nghiêm trọng (ví như AU, MOID/SID/PID) do không chịu được và/hoặc nhu cầu sức khỏe (không thể lột bỏ
khẩu trang v.v.). Những lớp học này sẽ có thêm bảng chỉ dẫn, PPE cho nhân viên, và yêu cầu rửa tay trước khi
vào lớp học. Những học sinh với nhu cầu sức khỏe yêu cầu nên duy trì học trực tuyến dựa trên mối quan tâm
về sức khỏe cần dịch vụ IEP trực tiếp và cho những học sinh không học Trực Tuyến hoặc có thể cần dịch vụ bổ
sung sẽ được yêu cầu để ghi danh dịch vụ học tại nhà hospital/homebound. Điều này sẽ được xem xét trong hồ
sơ cá nhân IEP với đề nghị của bác sĩ.
Khách Viếng thăm Lớp Học Đặc Biệt (DES):
 Khách viếng thăm trường dành cho phụ huynh/nhân viên sẽ tuân theo sự hướng dẫn dành cho khách viếng thăm
học khu với giới hạn. Khách viếng thăm hoàn tất bản đánh giá bên ngoài và/hoặc lý do quan sát sẽ được lấy
hẹn với lãnh đạo DES của học khu và nhân viên quản trị trường học. Ban sẽ làm việc để tất cả các hẹn quan sát
và thăm viếng sẽ qua trực tuyến. Nếu có trường hợp ngoại lệ được yêu cầu để đánh giá trực tiếp theo yêu cầu
CỦA IDEA, các cuộc hẹn sẽ được thực hiện và bao gồm lãnh đạo DES và quản trị cơ sở để đảm bảo các giao
thức được thi hành.

Gia Đình Di Cư và
Gia Đình Học Tiếng
Anh

The International Center
Trung tâm Quốc tế mở cửa hỗ trợ trực tiếp tại 2260 Old Rex Morrow Road, Morrow, GA từ 8:00 sáng - 4:00 chiều.
Các cuộc hẹn được ưu tiên hơn. Nhân viên nói được nhiều thứ tiếng sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ phiên dịch trực
tuyến cho đến khi có thông báo mới. Phụ huynh cần hỗ trợ cho bất kỳ ngôn ngữ nào cũng có thể gọi 770-473-3232.
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Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Tây Ban Nha
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Việt
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Pháp
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Khmer
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Haitian Creole
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Lào
Click here bấm vào đây để in thẻ thông tin Trung tâm Quốc tế tiếng Anh

Dinh Dưỡng Học
Đường

Bữa ăn cho học sinh học tập trực tiếp
● Bữa ăn sáng và bữa ăn trưa sẽ được cung cấp cho học sinh đến trường học trực tiếp.
● Hiệu trưởng sẽ sắp xếp giờ ăn sáng, ăn trưa và ăn nhẹ cho trường học.
Bữa ăn nhẹ sau giờ học
● Phần ăn nhẹ sau giờ học sẽ được cung cấp cho học sinh ngay sau khi kết thúc ngày học. Miễn phí cho tất cả
học sinh tham gia chương trình bổ sung sau giờ học.
Bữa ăn cho chương trình học trực tuyến (VLP)
● Nhận bữa ăn sáng và bữa ăn trưa bên lề đường sẽ được cung cấp cho học sinh ghi danh chương trình học trực
tuyến từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Các bữa ăn cho VLP sẽ có sẵn để lấy tại tất cả các địa điểm trường học.
a. Địa điểm nhận các bữa ăn sẽ ở cửa sau của mỗi nhà bếp trường học.
b. Bản chỉ dẫn sẽ được đăng hướng dẫn xe đến các địa điểm này
c. *VLP phụ huynh/người bảo hộ nhận lấy các bữa ăn theo giờ và khối lớp:
- Giờ nhận bữa ăn sáng ở trường tiểu học: 7:00 - 8:00 sáng
- Giờ nhận bữa ăn trưa ở trường tiểu học: 11:00 - 12:00 trưa
- Giờ nhận bữa ăn sáng ở trường trung học: 8:00 - 9:00 sáng
- Giờ nhận bữa ăn trưa ở trường trung học: 12:00 - 1:00 trưa
- Giờ nhận bữa ăn sáng ở trường trung học cấp ba: 7:40 - 8:40 sáng
- Giờ nhận bữa ăn trưa ở trường trung học cấp ba: 12:00 - 1:00 trưa
Bữa ăn cho Học tập Mở rộng Ngoài Lớp học (ELBC)
 Dịch vụ bữa ăn sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh và được chuyển đến cộng đồng qua xe buýt trường học
trong chín ngày dương lịch của chương trình học mở rộng ngoài lớp học.
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Giữ Trẻ
Campus Kids

Liên kết để ghi danh giữ trẻ trước và sau giờ học:
● Campus Kids BEFORE School Registration Form Announcement SY22
● Campus Kids AFTER School Registration Form Announcement SY22
Kỳ vọng an toàn:
● Thủ tục đón con qua điện tử và thủ tục ghi danh trực tuyến.
● Cung cấp (thiết bị bảo vệ cá nhân) PPE và thói quen vệ sinh.
● Máy tính xách tay cho điều phối viên CCPS (Nhân viên chính).
● Học sinh sẽ được phép có thời gian bên ngoài theo hướng dẫn về khoảng cách xã hội.
● Học sinh sẽ không sử dụng thiết bị ngoài sân chơi.
● Học sinh sẽ vệ sinh trước khi vào tòa nhà.
● Giáo viên sẽ làm sạch các khu vực tiếp xúc cao sau khi học sinh ra về hàng ngày.
 Phụ huynh không được phép vào tòa nhà trong thời gian giữ trẻ. Địa điểm đón con sẽ được đặt tại trước của
trường hoặc khu vực được chỉ định (nằm ở lối vào/lối ra gần nhất).

Quy Định An Toàn
cho Trường Học

Biện Pháp An Toàn cho Lớp Học
 Học sinh nên có các định hướng/thực hành cho tất cả các quy trình an toàn.
 Học sinh sẽ được chỉ định chỗ ngồi trong lớp học và tất cả các địa điểm khác để truy dấu tiếp xúc. Học sinh nên
biết người bạn "trái/phải" của mình cho tất cả các chỗ ngồi được chỉ định. Giáo viên phải duy trì bản sao biểu
đồ vị trí chỗ ngồi.
 Nhân viên và học sinh phải có riêng những nguồn thông tin, vật liệu và dụng cụ được chỉ định - khi có thể thực
hiện được.
 Những nguồn thông tin, vật liệu và dụng cụ phải được khử trùng giữa các lần sử dụng nếu phải chia sẻ để sử
dụng.
 Nhân viên và học sinh phải thường xuyên rửa và/hoặc vệ sinh sạch tay.
 Những bề mặt được thường xuyên sử dụng phải được khử trùng thường xuyên.
 Giáo viên phải sử dụng tấm chắn thủy tinh hoặc giãn cách vật lý trong thời gian giảng dạy trong nhóm nhỏ.
 Nhân viên và học sinh phải đeo khẩu trang khi không trong lúc ăn hoặc uống.
 Có thể cần thiết phải để cửa phòng mở cho thông hơi
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Bảo đảm những bề mặt đã va chạm nhiều phải được lau sạch mỗi giờ trong suốt ngày học
 Những bề mặt bị va chạm nhiều bao gồm: bàn, tay nắm cửa, công tắc đèn, mặt bàn, tay nắm, bàn, điện thoại,
bàn phiếm, bồn cầu, vòi nước, bồn rửa tay, ghế, điện thoại, bàn, v.v…
 Bề mặt va chạm với thức ăn phải được lau, rửa và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng
 Bề mặt và những vật thể tại những nơi công cộng, như bàn phiếm phải được lau sạch và khử trùng sau mỗi lần
sử dụng (ví dụ: bàn phiếm giáo viên dùng để ghi tên vào, bàn phiếm học sinh dùng để ghi tên ăn điểm tâm/ăn
trưa, v.v.)
 Trường học/nhân viên lau công được cung cấp khăn sợi mịn tái sử dụng được để nâng cao hệ thống vệ sinh hiện
thời.
PPE sẽ được cung cấp và Quy Định An Toàn sẽ được thi hành như sau:
 Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang trong tất cả các trường học của CCPS.
 Khuyến khích khoản cách giao tiếp 3 feet khi có thể.
 Kiểm tra nhiệt độ cho tất cả nhân viên, học sinh và khách sẽ được tiến hành tại tất cả các cơ sở CCPS.
 Dịch sát trùng tay sẽ được cung cấp trong tất cả các lớp học.
 Tấm chắn bàn sẽ được cung cấp trong tất cả các lớp học tiểu học, trong tất cả các lớp học giáo dục đặc biệt có
tỷ lệ thấp và trong tất cả các lớp học trung học.
 Tất cả các điểm tiếp xúc cao sẽ được làm sạch suốt cả ngày.
 Các thủ tục sàng lọc nhân viên sẽ được yêu cầu tại tất cả các cơ sở CCPS.
 Phòng cách ly và đội ứng phó với COVID sẽ ở lại tất cả các trường học.
 Người lao công sẽ vệ sinh các tòa nhà của trường học hàng ngày.
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Hướng Dẫn và Yêu Cầu:
 Xe buýt sẽ hoạt động hết công suất.
 Nếu học sinh bị bệnh tại trạm xe buýt và không có phụ huynh đi cùng, chúng tôi sẽ đưa học sinh đến trường và
trao em ấy cho ban giám hiệu nhà trường.
 Yêu cầu học sinh đeo khẩu trang trong khi vận chuyển.
 Học sinh sẽ có chỗ ngồi được chỉ định.
 Xe buýt sẽ được làm sạch và vệ sinh giữa mỗi tuyến đường.
 Phụ huynh có thể sử dụng WebQuery để xác định trạm xe buýt và tuyến đường – bấm vào đây.
 Sự chậm trễ của tuyến đường có thể xảy ra do thiếu nhân viên. (Phụ huynh có thể lấy thông tin về sự chậm trễ
của tuyến đường bằng cách sử dụng "Bus Tracker" trên Trang mạng Giao Thông).

Yêu Cầu Khách
Viếng Trường

Hướng dẫn và kỳ vọng
● Nhân viên CCPS có thể đến thăm tất cả các cơ sở. Họ sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và sẽ hoàn thành
câu hỏi sàng lọc Covid CCPS trước khi vào tòa nhà.
● Khách được phép đến thăm các trường học trong hai ngày đầu tiên đi học. Tất cả khách sẽ được yêu cầu đeo
khẩu trang và thực hành các hướng dẫn/quy trình an toàn COVID-19 của học khu (ví dụ: cách ly giao tiếp xã
hội, các câu hỏi sàng lọc COVID và kiểm tra nhiệt độ).
● Sau hai ngày, khách chỉ được phép vào các tòa nhà của trường theo lịch hẹn và sẽ yêu cầu đeo khẩu trang và
tuân theo các quy trình an toàn của học khu.
● Khuyến khích phụ huynh họp mặt trực tuyến.
● Tất cả học sinh và nhân viên sẽ luôn đeo khẩu trang.
● Tất cả học sinh và nhân viên sẽ được đo nhiệt độ trước khi vào tòa nhà.
● Khuyến khích rửa tay thường xuyên và sẽ có thuốc dịch sát trùng tay.
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Quy Định
Sức Khỏe

Nếu nhân viên hoặc học sinh bị nhiểm bịnh, họ sẽ bị cách ly trong nơi được quy định (phòng cách ly) và học
sinh sẽ bị giữ cách ly cho đến khi được phụ huynh/người giám hộ đón về.
● Y tá của trường và/hoặc nhân viên chăm sóc sức khỏe khác sẽ thực hiện chăm sóc hoặc sơ cứu cần thiết dựa
trên các triệu chứng đang được biểu hiện.
● Phụ huynh hoặc người giám hộ sẽ lập tức được thông báo và được khuyên cấp tốc đến trường để đưa học
sinh đi chăm sóc y tế thêm.
● Nhân viên và học sinh đã được xác nhận là bị COVID-19 sẽ không được phép trở lại trường học cho đến khi
đáp ứng yêu cầu quan trọng của Phòng Khám Sức Khỏe Cộng Đồng của tiểu bang (DPH) để trở lại.
● Những ai có tiếp xúc gần với người được chẩn đoán với COVID-19 sẽ phải ở nhà và theo hướng dẫn DPH
của tiểu bang nếu phát hiện các triệu chứng. Nếu ai không có những triệu chứng, thì theo hướng dẫn của
DPH tiểu bang để cách ly phù hợp tại nhà. Nhân viên y tế sẽ hỗ trợ bước kế tiếp.

