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Mẫu Hỗn Hợp Lịch Trình Trực Tuyến Tiểu Học................................8
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Mẫu Hỗn Hợp Lịch Trình Trực Tuyến Trung Học Cấp III................10
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Thơ từ Giám Đốc       
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Thưa Phụ Huynh, Giám Hộ, Nhân Viên và Các Học Sinh: 
 

Các Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) đã tích cực kế hoạch và chuẩn bị cho việc 
bắt đầu năm học 2020-2021 trong nhiều tháng. Chúng tôi đã có thể hoàn tất 75 phần trăm của 
năm học 2019-2020, làm việc và cộng tác trong các lớp học, trường học và văn phòng. Vào 
Ngày 16 tháng 3, các học sinh đã ngưng đến trường và-với sự ngỡ ngàng của tất cả chúng ta-
đã không trở lại trường trước khi năm học kết thúc vào Ngày 15 tháng 6. Bây giờ, chúng tôi đối 
phó với việc sắp xếp lại và hình dung lại kinh nghiệm trường học cho năm học 2020-2021. 
 

Như quý vị có thể tưởng tượng, công việc này rất là đầy thử thách và vô cùng phức tạp. Chúng 
tôi đã thảo luận và thẩm định một số khuôn mẫu hợp lý để mở lại trường học và sự thật là, 
không có lựa chọn nào có thể giải quyết tất cả các thách thức về giảng dạy, điều hành và 
những khó khăn hậu cần mà hệ thống trường học phải đối phó. Chúng tôi nhận thấy là việc 
đóng cửa đột ngột của các trường học vào mùa xuân và sự không chắc chắn về mùa thu đã 
gây sự gián đoạn và căng thẳng đáng kể cho các gia đình. Chúng tôi xét đến nhiều quan điểm 
mà các gia đình đã chia sẻ với chúng tôi dựa theo nhu cầu và hoàn cảnh cụ thể của họ. Quan 
trọng nhất, chúng tôi biết tất cả các lựa chọn mà chúng tôi xem xét phải duy trì sự công bằng và 
xuất sắc, và đảm bảo sức khỏe và an toàn của 166,000 học sinh và 24,000 nhân viên. 
 

Nhưng việc sắp xếp lại và hình dung lại về dạy và học không thể là một lý do cho việc không 
duy trì sự xuất sắc và tiếp tục tăng sự công bằng cho các học sinh MCPS. Các học sinh của 
chúng tôi trông cậy vào chúng tôi. Và mặc dù đó không phải là những gì chúng ta hy vọng hoặc 
có thể tưởng tượng được, chúng ta sẽ bắt đầu năm học 2020-21 theo cách chưa từng có, bao 
gồm các giao thức sức khỏe mới, khoảng cách biệt xa và nhiều hơn nữa. 
 

Tôi rất hài lòng để chia sẻ với quý vị các quan tâm ban đầu của chúng tôi và lập kế hoạch cho 
mùa thu. Hướng dẫn MCPS Mùa Thu 2020: Hình Dung lại, Mở Cửa Lại, Khôi Phục Lại cung 
cấp một cái nhìn tổng quát về một số khuôn mẫu khôi phục mà chúng tôi đang xem xét vào lúc 
này, theo thông tin và hướng dẫn mà chúng tôi đã nhận được từ Bộ Giáo dục Tiểu bang 
Maryland và từ các đối tác y tế quận. Tôi muốn nhắc lại rằng đây chỉ là một hướng dẫn dự 
thảo và chúng tôi sẽ tiếp tục sửa đổi, điều chỉnh và cải thiện các đề nghị này khi chúng tôi nhận 
được ý kiến từ phụ huynh, nhân viên và học sinh. Chúng tôi biết rằng quý vị sẽ có nhiều câu hỏi 
và quan tâm khi quý vị xem xét các lựa chọn dự thảo này. Chúng tôi muốn đảm bảo với quý vị 
là chúng tôi sẽ làm việc với quý vị theo từng bước để giải quyết các mối quan tâm và câu hỏi 
của quý vị trong những tuần tới. 
 

Những cân nhắc này cung cấp một cái nhìn tổng quát về các giao thức an toàn mà sẽ được 
thực hiện khi học sinh trở lại trường để được giảng dạy trực tiếp và các lựa chọn giảng dạy 
khác nhau mà MCPS đang thi hành để cung cấp cho các học sinh. Các cân nhắc được đặt theo 
các khuynh hướng sức khỏe tích cực và mô hình nhân sự dựa trên dữ liệu hiện tại. MCPS cam 
kết thực hiện một con đường mà đưa các học sinh đến các trường học và giảm bớt tác động 
của COVID-19. Tuy nhiên, vì chúng tôi không thể dự đoán được lộ trình của đại dịch— nên nếu 
tình huống thay đổi—MCPS sẽ xét lại những cân nhắc này để cương quyết sự an lành của học 
sinh và nhân viên mà luôn đứng đầu trong kế hoạch của chúng tôi. 
 

Chúng tôi có trách nhiệm bao la trong việc giáo dục và tạo cơ hội cho mỗi học sinh một cách 
nghiêm trọng. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và hợp tác khi chúng ta cùng nhau xây dựng 
một kế hoạch toàn diện mà đáp ứng nhu cầu của gia đình, học sinh và nhân viên.  
 

Kính thư, 
 

Jack R. Smith 
Giám Đốc Các Trường Học 
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DẪN

Để Phát Triển Kế Hoạch Khôi Phục Lại

Nguồn Lực và Điều Kiện

ĐiềuKiệncủaTiểuBangđốivớiMởCửaTrườngLại

• Hoàn tất và đăng các kế họach khôi phục trên trang mạng địa phương trước và 

vào Ngày 14 tháng 8. Bộ Giáo Dục Tiểu Bang sẽ xét lại tất cả các kế hoạch.

• Chú tâm đến công bằng trong tất cả các thành phần của kế hoạch.

• Thành lập một nhóm liên quan trong kế hoạch khôi phục mà là đại diện cho các 

trường và cộng đồng.

• Thẩm định tất cả học sinh để xác định và chú tâm đến các cách biệt về học tập.

• Tuân theo các tiêu chuẩn MSDE và cung cấp giảng dạy cho khắp tất cả các 

phạm vi nội dung chính.

• Tuân theo IDEA, 504 và ADA cùng với tất cả các thủ tục giáo dục đặc biệt khác 

và luật lệ.

• Tuân theo MSDE, các hướng dẫn và quy trình y tế của tiểu bang và liên bang 

cho những cá nhân mà có kết quả thử nghiệm dương tính với COVID-19.

• Tuân theo MSDE, các nguyên tắc an toàn sức khỏe của tiểu bang và liên bang 

về dịch vụ thực phẩm, lau chùi hàng ngày và các hoạt động khác của trường.

• Tuân theo các nguyên tắc về chuyên chở học sinh đến và về từ trường học một 

cách an toàn.

• Phát triển hệ thống để theo dõi sự hiện diện khi học sinh tham gia học tập từ xa.

• Phát triển một kế hoạch truyền thông để tiếp cận các nhóm liên quan.

• Maryland Cùng Nhau: Kế Hoạch Khôi Phục Giáo Dục cho Maryland

• Tham Khảo Ý Kiến Chương Trình Mùa Hè 2020 cho Nhân Viên và Gia Đình

• Tham Khảo Ý Kiến Khôi Phục Mùa Thu 2020 cho Nhân Viên và Gia Đình

• Lập tiêu chuẩn với các học khu lớn trên toàn tiểu bang và quốc gia
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Khu trường học phải:

NguồnThông Tin 

http://marylandpublicschools.org/newsroom/Documents/MSDERecoveryPlan.pdf
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Bảo đảm sự an toàn và an lành cho các học sinh và 

nhân viên

 Cung cấp giảng dạy với phẩm chất cao cho các học sinh, 

bất kể khuôn mẫuđược phânphát

 Công bằng:  Bảo đảm Tất Cả Có Nghĩa Là Tất Cả

Để Mở Cửa Trường Lại

Nguyên Tắc Hướng Dẫn

Sự tham gia của cộng đồng và các nhóm liên quan trong 

việc phát triển kế hoạch

 Tăng triển việc sử dụng tài nguyên (Không gian và Vật liệu)



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Học sinh Trở lại

Trường Tiểu Học

Năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai 31 tháng 8, 2020 cho tất cả học sinh. 

Học sinh sẽ trở lại trường theo một lịch trình luân phiên để học đối mặt với sĩ số lớp học 

giảm và số học sinh giảm trong các tòa nhà. Do năng lực hạn chế, dịch vụ chuyên chở sẽ 

dành ưu tiên cho học sinh tiểu học và trung học cấp II. Mục tiêu là cho tất cả các cấp lớp 

được luân phiên trong trường cho đến ngày lễ Thanksgiving. Học sinh sẽ trở lại lớp học 

theo cấp lớp, họ và nhóm theo từng giai đoạn trong những tháng đầu tiên của năm học. 

Giai đoạn 1

Các Lớp 1 - 2Giai đoạn 2

Lớp 3 đến lớp 5Giai đoạn 3
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Trung Học Cấp II

• MCPS dự đoán chỉ bắt đầu năm học trong một mô hình giảng dạy trực tuyến vì các 

điều kiện sức khỏe cộng đồng hiện tại, để lập kế hoạch cho nhu cầu của các gia đình 

và cung cấp huấn luyện đầy đủ cho nhân viên và học sinh về quy chuẩn COVID-19 mới.

• Các giai đoạn sẽ kéo dài 2-4 tuần tùy theo cấp trường và cấp lớp/tuổi.

• Các giai đoạn có thể được điều chỉnh dựa theo điều kiện sức khỏe cộng đồng thay đổi 

và kinh nghiệm thực hiện.

• Chi tiết và ngày sẽ đến sau.

Học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt cụ thể và học sinh mới vào trình độ 

trường (Chuẩn bị Mẫu giáo, Mẫu giáo, lớp 6 và 9) là các lớp trở lại trường học đầu tiên.

Lớp 6, học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt cụ thểGiai đoạn 1

Lớp 7Giai đoạn 2

Lớp 8Giai đoạn 3

Lớp 9, học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt cụ thểGiai đoạn 1

Lớp 10Giai đoạn 2

Các Lớp 11–12Giai đoạn 3

Trung Học Cấp III

Thực Hiện Lịch Trình

Đặt theo trình tự

Chuẩn bị Mẫu giáo, Mẫu giáo và các học sinh trong chương trình 

giáo dục đặc biệt



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN
Hỗn Hợp vớiHọc Tập Trực

Tuyến—Khuôn Mẫu 1

• Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp kinh nghiệm giảng dạy và học tập với chất 

lượng cao cho tất cả học sinh MCPS, dù là trực tiếp hay trực tuyến.

• Chúng tôi đang chuyên tâm làm việc để kế hoạch cho mùa thu tập trung vào việc 

tăng cường học tập trực tuyến và đem trở lại càng nhiều học sinh càng tốt cho 

việc giảng dạy đối mặt trên căn bản kiên định và luân phiên.

• Có thể thay đổi dựa theo các điều kiện sức khỏe cộng đồng và kinh nghiệm 

điều hành khi lịch trình được thực hiện.

• Các gia đình sẽ có lựa chọn để chỉ chọn một khuôn mẫu trực tuyến thôi một 

khi lịch trình cuối cùng và kế hoạch mở lại được phát hành.

Luân phiên lịch trình A/B theo cấp lớp; họ của học sinh/địa chỉ nhà; và nhóm trường 

cho các trường tiểu học và trung học cấp II.

Thứ Hai Thứ Tư Thứ Năm & Thứ Sáu

Nhóm A ở Trường
Tất Cả Học Sinh Ở Nhà với 

Học Tập Trực Tuyến

Nhóm B ở Trường

Nhóm B ở Nhà với Học Tập 

Trực Tuyến

Phát Triển Chuyên Nghiệp 

Nhân Viên

Nhóm A ở Nhà với Học Tập 

Trực Tuyến
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ĐềNghịHiệnHành

Hỗn Hợp với Học Tập Trực Tuyến

NhữngQuanTâmvềGiảngDạy

* MCPS sẽ chuẩn bị để chuyển tất cả các học sinh sang việc chỉ giảng dạy 

trực tuyến thôi dựa theo quyết định của tiểu bang và/hay địa phương về việc 

đóng cửa vì sự gia tăng của sự lan truyền COVID-19.



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Nhóm A

Thứ Hai và Thứ Ba 
Thứ Tư

Nhóm B

Thứ Năm và Thứ Sáu

Sáng

Đến trường/Ăn sáng • Học Sinh Học Tập 

Không Đồng Bộ và 

Làm Việc Độc Lập*

• Kế Hoạch Cá Nhân và 

Hợp Tác cho Nhân 

Viên

• Chấm điểm

• Phát Triển Nghề 

Nghiệp

• Hỗ Trợ Cá Nhân Học 

Sinh

Đến trường/Ăn sáng

Anh Văn Anh Văn

Nghệ thuật/Nhạc/Thể thao Nghệ thuật/Nhạc/Thể thao

Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa

Giờ ra chơi - Thiết lập lịch 

trình trong suốt cả ngày 

cho các lớp với 15 học sinh 

đi ra ngoài vào giờ ra chơi

Tiếp cận giới hạn vào các 

khu vực cụ thể

Kế Hoạch Luân Phiên Giáo 

Viên

Giờ ra chơi - Thiết lập lịch 

trình trong suốt cả ngày 

cho các lớp với 15 học sinh 

đi ra ngoài vào giờ ra chơi

Tiếp cận giới hạn vào các 

khu vực cụ thể

Kế Hoạch Luân Phiên Giáo 

Viên

Chiều

Toán Toán

Khoa học/Khoa học Xã hội Khoa học/Khoa học Xã hội

Hỗ Trợ Can Thiệp

Sức Khỏe Tình Cảm Xã 

Hội

Vòng Tròn Cộng Đồng

Khôi Phục Kỹ Năng theo 

Mục Tiêu

Hỗ Trợ Can Thiệp

Sức Khỏe Tình Cảm Xã 

Hội

Vòng Tròn Cộng Đồng

Khôi Phục Kỹ Năng theo 

Mục Tiêu

Tan Học Tan Học

Nhóm B ở nhà – học tập 
trực tuyến

Nhóm A ở nhà - học tập 
trực tuyến
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(hỗn hợp học tập trực tuyến có nghĩa kết hợp của cả học tập đối mặt va ̀ trên mạng)

Mẫu Lịch Trình Hỗn Hợp Trực Tuyến tại Trường Tiểu Học

* Các dịch vụ ESOL sẽ được kế họach trong suốt ngày

* Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được kế họach trong suốt ngày 
* Mẫu lịch trình - khoảng thời gian, giờ bắt đầu và chấm dứt có thể thay đổi

* Ghi chú: Luân phiên 

nhóm A/B, không có 

giảng dạy trực tiếp 

vào ngày thứ Tư



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Thứ Hai 

(Nhóm A)

Thứ Ba

(Nhóm A)

Thứ Tư Thứ Năm

(Nhóm B)

Thứ Sáu

(Nhóm B)

Sáng
Giờ 1

(85 phút) Học Sinh Học 

Tập Không 

Đồng Bộ và 

Làm Việc Độc 

Lập

Kế Hoạch Cá 

Nhân và Hợp 

Tác

Chấm điểm

Phát Triển 

Chuyên 

Nghiệp

Hỗ Trợ Cá 

Nhân Học 

Sinh

Giờ 1

(85 phút)

Sáng
Giờ 2

(85 phút)

Giờ 2

(85 phút)

Sáng

Giờ học 3

(120 phút, 

bao gồm bữa 

ăn trưa 35 

phút trong 

phòng này)

Giờ học 3

(120 phút, 

bao gồm 

bữa ăn trưa 

35 phút trong 

phòng này)

Chiều
Giờ 4

(85 phút)

Giờ học 4

(85 Phút)

Sáng Gìờ 6

(85 phút)
Giờ 6

(85 phút)

Sáng Giờ 7

(85 phút)

Giờ 7

(85 phút)

Chiều

Gìờ 8

(120 phút, bao 

gồm bữa ăn 

trưa 35 phút

trong phòng 

này)

Giờ 8

(120 phút, 

bao gồm bữa 

ăn trưa 35 

phút trong 

phòng này)

Chiều
Hỗ trợ/Lớp 

chính

(85 Phút)

Hỗ trợ/Lớp 

chính

(85 Phút)
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Mẫu Lịch Trình Hỗn Hợp Trực Tuyến tại Trường Trung Học Cấp II

* Các dịch vụ ESOL sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Mẫu lịch trình - khoảng thời gian, giờ bắt đầu và chấm dứt có thể thay đổi

* Ghi chú: Luân phiên nhóm A/B, không có giảng dạy trực tiếp vào ngày thứ Tư

* Ghi chú: Nhóm A/B chỉ dành cho tiểu học và trung học cấp II thôi



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Tuần 1 Nhóm A Nhóm B Nhóm C

Thứ Hai Giờ 1 - 4 người hiện diện Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 tại nhà

Thứ Ba Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 người hiện diện Giờ 6 - 8 tại nhà

Thứ Tư 

Học sinh/Giáo viên Làm việc và Ngày Ghi Danh

• Học Sinh Học Tập Không Đồng Bộ và Làm Việc Độc Lập

• Kế Hoạch Cá Nhân và Hợp Tác cho Nhân Viên

• Chấm điểm

• Phát Triển Chuyên Nghiệp

• Hỗ Trợ Cá Nhân Học Sinh

Thứ 

Năm
Giờ 1 - 4 tại nhà Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 người hiện diện

Thứ Sáu
Giờ 6 - 8 người hiện diện

với giờ hỗ trợ lớp chính
Giờ 1 - 4 tại nhà Giờ 6 - 8 tại nhà

Tuần 2 Nhóm A Nhóm B Nhóm C

Thứ Hai Giờ 1 - 4 tại nhà
Giờ 6 - 8 người hiện diện

với giờ hỗ trợ lớp chính
Giờ 1 - 4 tại nhà

Thứ Ba Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 tại nhà
Giờ 6 - 8 người hiện diện 

với giờ hỗ trợ lớp chính

Thứ Tư 

Học sinh/Giáo viên Làm việc và Ngày Ghi Danh

• Học Sinh Học Tập Không Đồng Bộ và Làm Việc Độc Lập

• Kế Hoạch Cá Nhân và Hợp Tác cho Nhân Viên

• Chấm điểm

• Phát Triển Chuyên Nghiệp

• Hỗ Trợ Cá Nhân Học Sinh

Thứ 

Năm
Giờ 1 - 4 người hiện diện Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 tại nhà

Thứ Sáu Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 người hiện diện Giờ 6 - 8 tại nhà
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Mẫu Lịch Trình Hỗn Hợp Trực Tuyến Trường Trung Học Cấp III

* Các dịch vụ ESOL sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Mẫu lịch trình - khoảng thời gian, giờ bắt đầu và chấm dứt có thể thay đổi



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Tuần 3 Nhóm A Nhóm B Nhóm C

Thứ Hai Giờ 1 - 4 tại nhà Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 người hiện diện

Thứ Ba
Giờ 6 - 8 người hiện diện 

với giờ hỗ trợ lớp chính
Giờ 1 - 4 tại nhà Giờ 6 - 8 tại nhà

Thứ Tư 

Học sinh/Giáo viên Làm việc và Ngày Ghi Danh

• Học Sinh Học Tập Không Đồng Bộ và Làm Việc Độc Lập

• Kế Hoạch Cá Nhân và Hợp Tác cho Nhân Viên

• Chấm điểm

• Phát Triển Chuyên Nghiệp

• Hỗ Trợ Cá Nhân Học Sinh

Thứ 

Năm
Giờ 1 - 4 tại nhà

Giờ 6 - 8 người hiện diện 

với giờ hỗ trợ lớp chính
Giờ 1 - 4 tại nhà

Thứ Sáu Giờ 6 - 8 tại nhà Giờ 1 - 4 tại nhà
Giờ 6 - 8 người hiện diện 

với giờ hỗ trợ lớp chính
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Mẫu Lịch Trình Hỗn Hợp Trực Tuyến Trường Trung Học Cấp III 

(tiếp theo)

* Các dịch vụ ESOL sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Các dịch vụ Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được kế họach trong suốt ngày 

* Mẫu lịch trình - khoảng thời gian, giờ bắt đầu và chấm dứt có thể thay đổi



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

MCPS sẽ cung cấp những cơ hội học tập trực tuyến toàn diện

cho các học sinh và gia đình không muốn tham gia chương

trình giảng dạy đối mặt khi năm học bắt đầu.

Học Tập Trực Tuyến Thôi—Khuôn Mẫu 2

Học tập trực tuyến sẽ có nhiều giảng dạy trực tiếp của giáo viên hơn.

Thêm Giảng Dạy của Giáo Viên

Học Tập Trực Tuyến

Học tập trực tuyến cũng sẽ bao gồm một số học tập không đồng bộ 

(độc lập). Sẽ có các lựa chọn cho các học sinh truy cập giảng dạy 

vào thời gian mà thích hợp nhất với nhu cầu của các em.

Một Số Học Tập Không Đồng Bộ

*MCPS sẽ chuẩn bị để chuyển tất cả các học sinh sang việc chỉ giảng 

dạy trực tuyến thôi dựa theo quyết định của tiểu bang và/hay địa 

phương về việc đóng cửa vì sự gia tăng của lây lan COVID-19.
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DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

13

Mẫu Lịch Trình Trực Tuyến cho Tiểu Học Thôi

Giờ Thứ Hai và Thứ 

Ba 

Thứ Tư Thứ Năm và Thứ 

Sáu

Sáng

Buổi Họp Lớp Học
• Học Sinh Học Tập Không 

Đồng Bộ

• Hỗ Trợ Cá Nhân Học Sinh

• Kế Hoạch Cá Nhân và

Hợp Tác

• Chấm điểm

• Phát Triển Chuyên Nghiệp

Buổi Họp Lớp Học

Toán Toán

Anh ngữ/Ngôn 

ngữ
Anh ngữ/Ngôn ngữ

Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa

Chiều

Những Bài Học 

Cảm Xúc Xã Hội, 

Nhóm Nhỏ, Can 

Thiệp hoặc Hỗ 

Trợ

Những Bài Học 

Cảm Xúc Xã Hội, 

Nhóm Nhỏ, Can 

Thiệp hoặc Hỗ

Trợ

Khoa học hay 

Khoa học Xã hội

Khoa học hay 

Khoa học Xã hội

Nghệ thuật, Nhạc 

hay Thể thao

Nghệ thuật, Nhạc 

hay Thể thao

Mẫu Lịch Trình

* Học sinh sẽ nhận giảng dạy trực tiếp trong một phần của các đoạn giảng dạy.  

Học sinh cũng sẽ tham gia qua giảng dạy trong nhóm nhỏ, nhóm thảo luận và 

giảng dạy không đồng bộ.

* Đây chỉ là một lịch trình mẫu.  Thời gian và trình tự lớp học sẽ được điều chỉnh ở 

cấp trường.

* Các dịch vụ ESOL và Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được tổ chức trong suốt ngày.



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Giờ 1 - 4

Giờ 5 – 8

(Giờ 5 là Ăn 

Trưa)

• Học Sinh Học Tập 

Không Đồng Bộ

• Hỗ Trợ Cá Nhân 

Học Sinh

• Kế Hoạch Cá 

Nhân và Hợp Tác

• Chấm điểm

• Phát Triển 

Chuyên Nghiệp

Giờ 1 - 4

Giờ 5 – 8

(Giờ 5 là Ăn 

Trưa)

Sáng

Giờ 1

Sáng

Giờ 6

Sáng

Giờ 1

Sáng

Giờ 6

Sáng

Giờ 2

Sáng

Giờ 7

Sáng

Giờ 2

Sáng

Giờ 7

Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa Bữa ăn trưa

Chiều

Giờ 3

Chiều

Giờ 8

Chiều

Giờ 3

Chiều

Giờ 8

Chiều

Giờ 4

Chiều

Lớp Chính

Chiều

Giờ 4

Chiều

Lớp Chính/Giờ 

Hỗ Trợ

Mẫu Lịch Trình Chỉ Trực Tuyến Thôi cho Trung Học Cấp II và Cấp III

* Học sinh sẽ nhận giảng dạy trực tiếp trong một phần của các đoạn giảng dạy.  

Học sinh cũng sẽ tham gia qua giảng dạy trong nhóm nhỏ, nhóm thảo luận và 

giảng dạy không đồng bộ.

* Đây chỉ là một lịch trình mẫu.  Thời gian và trình tự lớp học sẽ được điều chỉnh ở 

cấp trường.

* Các dịch vụ ESOL và Giáo Dục Đặc Biệt sẽ được tổ chức trong suốt ngày.



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Quan Tâm về Điều Hành

15

• MCPS sẽ giới hạn năng lực chứa 12 hành khách trên xe buýt chương trình giáo 

dục chung MCPS, theo các hướng dẫn y tế công cộng hiện hành.

• Trong trường hợp hạn chế về chỗ ngồi, các gia đình sẽ cần đồng ý để yêu cầu 

sự chuyên chở của xe buýt trường.  Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để 

chuyên chở các học sinh mà cần xe buýt chuyên chở đến trường, khả năng 

chuyên chở rất hạn chế vì tiêu chuẩn sức khỏe công cộng.  Năng lực xe buýt 

trường học hiện sẽ dành ưu tiên cho các học sinh tiểu học và trung học cấp II.

• Văn phòng Chuyên Chở sẽ tổ chức các buổi huấn luyện cho nhân viên để kiểm 

lại các quy chuẩn COVID-19, bao gồm lau chùi sạch xe buýt.

Chuyên Chở Học Sinh Đến Trường và Về Nhà Một

CáchAn Toàn

Năng Lực Chỗ Ngồi trên Xe Buýt



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Cân Nhắc Thiết Thực về Sức Khỏe và An Toàn
MCPS sẽ thực hiện các thực tập về sức khỏe và an toàn sau đây tại tất cả các 

trường học và văn phòng:

Bản câu hỏi sức khỏe cho nhân viên 

và học sinh

Bản Câu Hỏi về Sức Khỏe

Truy cập vào các trường học sẽ giới 

hạn cho các học sinh và nhân viên 

càng nhiều càng tốt.

Tiếp cận Hạn chế

Rửa tay sẽ được khuyến khích suốt 

cả ngày và bắt buộc trước và sau 

bữa ăn.

Rửa tay

Nhân viên trường học sẽ được cung 

cấp hỗ trợ liên tục để bảo đảm việc 

thực hiện hiệu quả các thực tập về sức 

khỏe và an toàn trên toàn hệ thống.

Hỗ Trợ Liên Tục

Khăn che mặt sẽ là cần thiết và cung 

cấp khi cần cho nhân viên và học sinh.

Khăn Che Mặt 

Chất khử trùng tay sẽ được cung cấp, 

với các trạm khử trùng tay tại các lối 

vào tòa nhà, và trong các lớp học và 

không gian chung.

Chất Khử Trùng Tay 

Học sinh và nhân viên sẽ được huấn 

luyện về thực tập phòng ngừa COVID-

19, bao gồm việc giữ khoảng cách biệt 

xa và sử dụng khăn che mặt. Bản chỉ 

dẫn và liên lạc liên tục sẽ bổ sung và 

tăng cường huyến luyện.

Đào tạo

MCPS sẽ gia tăng đặt mua tất cả các 

đồ dùng học tập để loại bỏ việc chia 

sẻ, đặc biệt ở cấp tiểu học.

Không Chia Sẻ Đồ Dùng

Gia tăng đặt mua thêm các đồ đựng 

để cung cấp nơi lưu trữ cho học sinh 

trong lớp học.

Kho Tích Trữ

MCPS sẽ tiếp tục cung cấp 

Chromebooks và các thiết bị khác 

cho các học sinh khi các nhu cầu 

được xác định. 

Thiết Bịdo MCPS Phân Phát 
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Sẽ có khoảng cách gia tăng trong tòa 

nhà và trong các lớp học với số học 

sinh ít hơn trong khoảng trống. Sắp 

đặt lớp học và các quy trình đến và 

ra về sẽ được sửa đổi để duy trì 

khoảng cách biệt xa.

Khoảng Cách Biệt Xa

Lau dọn thường xuyên tất cả các 

trường học MCPS, các cơ sở và xe 

buýt.

Lau Dọn



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Học sinh được khuyến khích mang theo bữa ăn khi thuận tiện, 

hoặc các em sẽ nhận các dĩa thức ăn riêng trong lớp học thay vì 
trong phòng ăn chung hoặc phòng ăn.

Khuyến Khích Học Sinh Đem Thức Ăn Trưa

Chúng tôi sẽ thực thi việc rửa tay nghiêm ngặt bằng xà phòng và 

nước sau bữa ăn.

Thực thi Rửa tay

Chúng tôi sẽ khử trùng các diện tích bề mặt thường xuyên.

Khử Trùng các Diện Tích Bề Mặt

Dịch Vụ Thực Phẩm

Chúng tôi sẽ tiếp tục thực tập luật lệ về thức ăn "không chia sẻ" 

giữa các học sinh.

Không Chia sẻ Thức ăn

Trước khi trường học bắt đầu lại, giáo viên và các lãnh đạo trường 

học sẽ kiểm lại dị ứng thực phẩm và kế hoạch 504 cho tất cả trẻ 

em với dị ứng thực phẩm.

Kiểm Lại Kế Hoạch Dị Ứng với Thực Phẩm
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DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

Bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ 

Huynh và Nhân Viên

Trình Bày với Bộ Giáo Dục

Kế Hoạch Khôi Phục Cuối 

Cùng Nạp cho MSDE

Kế Hoạch Khôi Phục Theo Thời Gian

Tháng 6, 2020

Ngày 14 Tháng 7, 2020

Đầu Tháng 8, 2020
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Sự Tham Gia của Nhóm 

Liên Quan

Tháng 6, 2020

Bản Phỏng Vấn Nhân Viên 

về Khôi Phục Mùa Thu
Ngày 18 tháng 7 - Ngày 26 tháng 7, 2020

Thời Gian Gia Đình Đăng Ký

Ngày Tựu Trường
Ngày 31 Tháng 8, 2020

Ngày 27 Tháng 7 – Ngày 7 

Tháng 8, 2020



DỰ THẢO HƯỚNG 

DẪN

19

Câu Hỏi Thường Được Đề Cập

Các cuộc trò chuyện và chuẩn bị của chúng tôi cho năm học 2020-2021 đã bắt 

nguồn từ sức khỏe và an toàn, đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc 

sẵn sàng chào đón học sinh, giáo viên, nhân viên điều hành và nhân viên hỗ 

trợ trở lại các trường học. Mặc dù việc chúng tôi trở lại trường sẽ khác đi vì 

những biện pháp mới về an toàn và sức khỏe, nhưng lời cam kết của chúng tôi 

để đảm bảo tất cả học sinh có một môi trường an toàn, chào đón và vui vẻ để 

học hỏi và phát triển vẫn tiếp tục như trước. Chúng tôi sẽ quan tâm đến nhu 

cầu sức khỏe của nhân viên và gia đình và sẽ cung cấp các lựa chọn thay thế 

cho những người không thể trở lại các tòa nhà.

Chúng tôi đặt ưu tiên các biện pháp an toàn và sức khỏe như dùng chất khử 

trùng tay và rửa tay, khăn che mặt và giữ khoảng cách biệt xa để giảm nguy cơ 

lây lan vi-rút.

Làm thế nào để quý vị giữ con tôi an toàn trong các tòa nhà của trường?

Các gia đình sẽ có thể chọn một khuôn mẫu giảng dạy theo ý thích cho mùa 

thu trong thời gian đăng ký. Chọn lựa theo ý thích sẽ áp dụng cho toàn khóa 

học. Tuy nhiên, nếu một gia đình cần thay đổi lựa chọn của mình, sẽ có một 

quy trình để làm như vậy.

Làm cách nào tôi có thể chia sẻ với MCPS là tôi chỉ muốn con tôi trong 

môi trường học tập cách biệt? 

Tất cả người lớn và học sinh sẽ bắt buộc đeo khăn che mặt.

Làm thế nào quý vị sẽ thi hành việc đeo khăn che mặt cho các học sinh? 

MCPS sẽ chuẩn bị để chuyển sang một kế hoạch học tập hoàn toàn trực 

tuyến dựa theo quyết định của tiểu bang và/hay địa phương về việc đóng cửa 

vì sự gia tăng của lây lan COVID-19.

Điều gì xảy ra nếu có sự bộc phát COVID-19 tại một trường riêng biệt?  

Làm thế nào hoặc tại sao quý vị sẽ quyết định đóng cửa một lớp học 

hoặc trường học?

* Những câu hỏi bao quát FAQs về kế hoạch khôi phục mùa thu sẽ được 

đăng trên trang mạng MCPS trong các tuần tới. 
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Ý kiến phản hồi 

Nạp ý kiến của quý vị trên bản Dự Thảo Kế Hoạch Khôi

Phục. Ý kiến của quý vị rất quan trọng và sẽ giúp thêm

thông tin cho kế hoạch của chúng tôi.

Nạp Ý kiến

Vào https://www.MCPSSubmitFeedback.org để 

cung cấp ý kiến.

http://mcpsweb.wufoo.com/forms/submit-feedback-for-draft-2020-fall-recovery-plan/

