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Quy Định Sức Khỏe và An Toàn 
 

• Học sinh và nhân viên sẽ yêu cầu phải đeo khẩu trang trong tất cả các 

trường học của CCPS. 

• Khuyến khích khoản cách bằng 3 (feet) bàn chân khi có thể. 

• Sẽ kiểm tra nhiệt độ cho tất cả nhân viên, học sinh và khách đến thăm các 

cơ sở CCPS. 

• Nước rửa tay sẽ được cung cấp trong tất cả các lớp học. 

• Tấm chắn bàn sẽ được cung cấp trong tất cả các phòng học tiểu học và 

trong tất cả các phòng học giáo dục đặc biệt có tỷ lệ mắc bệnh thấp. 

• Tất cả các điểm tiếp xúc cao sẽ được làm sạch suốt cả ngày. 

• Các quy trình kiểm tra sơ bộ nhân viên sẽ được yêu cầu trong tất cả các cơ 

sở CCPS. 

• Các phòng cách ly & Nhóm ứng phó COVID sẽ vẫn ở tất cả các trường 

học. 

• Người bào quản sẽ làm vệ sinh các tòa nhà của trường hàng ngày. 

Khách Viếng Thăm Trường 

• Nhân viên CCPS có thể đến thăm các cơ sở. Họ sẽ được yêu cầu đeo 
khẩu trang và sẽ hoàn thành kiểm tra sơ bộ CCPS COVID trước khi vào 
tòa nhà. 

• Du khách sẽ được phép đến thăm trường học vào hai ngày đầu tiên của 
trường. Tất cả khách tham quan sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang và thực 
hiện các hướng dẫn/quy trình an toàn COVID-19 của học khu (ví dụ: 
cách xa khoản cách và hoàn thành câu hỏi kiểm tra COVID). 

• Sau hai ngày đầu tiên của năm học, du khách chỉ được phép vào các 
trường học theo lịch hẹn và sẽ phải đeo khẩu trang và tuân theo các quy 
trình an toàn của học khu. 

• Khuyến khích phụ huynh hẹn các cuộc gặp gỡ, họp mặt trên trực tuyến.  

Dịch Vụ Dinh Dưỡng  

• Các trường học sẽ sử dụng lịch trình truyền thống cho ăn sáng và ăn trưa. 

• Học sinh sẽ phải đeo khẩu trang khi không ăn. 

• Bàn ăn sẽ được làm sạch & khử trùng giữa các bữa ăn. 

• Học sinh của Chương trình học trực tuyến (VLP) sẽ được cơ hội để 

nhận các bữa ăn tại trường học. Sẽ có giờ nhận bữa ăn sáng và ăn trưa 

riêng. Xác nhận với trường học thời gian để nhận lấy thức ăn. 

• Trong những ngày Học Mở Rộng Ngoài Lớp Học (ELBC), các bữa ăn sẽ 

được chuyển đến trong cộng đồng bằng xe buýt của trường. 

Vận Chuyển 

• Xe buýt sẽ hoạt động hết công suất. 

• Học sinh sẽ phải đeo khẩu trang. 

• Học sinh sẽ được tài xế xe buýt chỉ định chỗ ngồi. 

• Xe buýt sẽ được làm sạch và vệ sinh giữa mỗi tuyến đường. 

• Phụ huynh có thể sử dụng WebQuery để lấy thông tin về tuyến đường và 

bến xe buýt của học sinh. 

• Phụ huynh có thể lấy thông tin về sự chậm trễ của tuyến đường bằng cách 

sử dụng “Công cụ theo dõi xe buýt” trên trang web giao thông vận chuyển 

của học khu. 

Thủ Tục Cho Các Cuộc Tập Hợp Lớn 
• Open House sẽ trực tuyến vào ngày 29 tháng 7 – Khối lớp K-5 (1-3 
giờ chiều), khối lớp 6-8 (3-5 giờ chiều) & khối lớp 9-12 (5-7 giờ 
chiều). 

• Các chương trình, buổi họp, và các cuộc họp nhóm lớn sẽ là trực 
tuyến. 

• Học sinh có thể tham gia các giờ giải lao và các hoạt động nhóm lớn 
ngoài trời. 

• Học sinh sẽ tham dự các chương trình Đặc biệt và Kết nối. 

• Các địa điểm thể thao ngoài trời sẽ có chỗ ngồi không bị giới hạn và 
một số lượng khách hạn sẽ được phép vào các phòng tập thể dục của 
trường. 

Các Chuyến Đi Học Tập Bên Ngoài 

• Học sinh sẽ thi hành các quy trình của học khu (đeo khẩu trang, sử dụng 
 nước rửa tay và kiểm tra nhiệt độ) trước và trong các chuyến đi. 

• Nhân viên của trường sẽ giám sát tất cả các chuyến đi. 

• Sẽ không cho phép các chuyến đi đòi hỏi sự tiếp xúc cao và hệ thống 
thông gió bị giới hạn, chẳng hạn như sân trượt băng và sân chơi bowling. 

• Chỗ ngồi sẽ được xếp đặt trên xe buýt trong tất cả các chuyến đi 
 học tập. 
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Tất cả các quy trình và thủ tục sẽ được đánh giá lại khi cần thiết. 

Giáo Huấn 
 

• Học sinh sẽ có chỗ ngồi được chỉ định trong tất cả các lớp học. 

• Học sinh phải có đồ dùng riêng của mình. 

• Giáo viên sẽ giảm thiểu việc chia sẻ vật liệu giảng dạy và thiết bị 

  thí nghiệm - khi có thể. 

• Tiếp tục tiến hành vệ sinh các khu vực được sử dụng nhiều và  

 tiếp xúc nhiều. 

• Học trực tuyến chỉ dành cho học sinh trong chương trình học tập 

  trực tuyến dựa trên trường đã được phê duyệt trước. Những học 

  sinh này sẽ được cung cấp máy tính Chromebook để sử dụng  

  trong giờ giáo huấn. 

• Ngày học ELBC tại nhà cho tất cả học sinh:  Ngày 27 tháng 8, 

  ngày 17 tháng 9, ngày 8 tháng 10, ngày 29 tháng 10, ngày 19  

  tháng 11, ngày 28 tháng 1, ngày 25 tháng 2, ngày 11 tháng 3 và 

  ngày 1 tháng 4 

Tổng Quát 

• Tất cả học sinh sẽ đi học hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, theo 

 lịch trình bình thường của trường. 

• Tiểu học 7:45 sáng - 2:15 chiều 

• Trung học 8:45 sáng - 3:45 chiều 

• Trung học cấp ba 8:20 sáng - 3:15 chiều 

 • Đăng ký trực tiếp sẽ có sẵn tại tất cả các trường học từ ngày 20 đến 

  ngày 30 tháng Bảy. 

 • Học sinh Tiểu học và Trung học sẽ mặc đồng phục. 

• Tất cả học sinh phải có một mẫu chủng ngừa cập nhật trong hồ sơ tại 

trường của học sinh 

• Tủ khóa sẽ là tùy chọn cho học sinh trung học. 

• Túi sách sẽ được cất vào tủ khóa khi đến trường (Trung học và Trung 

học cấp ba). 

• Campus Kids sẽ được cung cấp. 

Công Nghệ 

 

• Học sinh khối lớp 3-12 sẽ có máy Chromebook 1: 1. 

• Học sinh khối lớp PreK-2 sẽ sử dụng máy tính xách tay trong lớp 

 học của mình. 

• Học sinh mới và học sinh lớp 3, lớp 6 và lớp 9 sẽ nhận được máy 

Chromebook vào ngày đầu tiên đi học. Tất cả các cấp lớp khác sẽ 

sử dụng máy Chromebook giữ lại của năm trước. 

• Học sinh phải mang đồ sạc máy Chromebook đến trường hàng 

ngày. 

• Học sinh của Chương trình học trực tuyến sẽ được cấp máy 

Chromebook tại trường học của học sinh. 

• Học sinh được khuyến khích có tai nghe hàng ngày.  

Thể Thao 

• Đảm bảo tất cả học sinh-vận động viên đều có tài liệu cập nhật trong 

 nền tảng DragonFly. 

• Các tài liệu cần thiết để tham gia: 

- Miễn dịch COVID 

- Mẫu thể chất trước khi tham gia 

- Mẫu nhận thức về Chấn động 

- Nhận thức về tình trạng tim ngừng đột ngột 

- Miễn bảo hiểm CCPS 

- Mẫu nhận thức về Nhiệt độ và Bệnh tật 

• Bên trong các sự kiện thể thao sẽ yêu cầu khẩu trang. 

• Không có hạn chế cho các sự kiện thể thao ngoài trời. Thiết bị và 

Phòng thay đồ được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng bằng bình xịt / 

phương pháp được cung cấp. 

• Football trung học sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 7 năm 2021 và tất 

cả các môn thể thao khác sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 8 năm 2021. 

• Trung học cấp ba thể thao sẽ tiếp tục theo lịch trình. 


