
 

 

Câu Hỏi Thường Gặp Về Việc LSR7 Mở Cửa Lại 

LSR7 đang cung cấp những lựa chọn giảng dạy nào cho học sinh trong 
năm học 2020-21?  

Mùa thu năm nay, các gia đình học sinh thuộc hệ thống K-12 sẽ lựa chọn giữa hình thức giảng dạy trực 
tiếp và hình thức giảng dạy trực tuyến được cung cấp qua Trường Trực Tuyến (Online Academy) R-7 của 
chúng tôi. 
 
Lựa Chọn Học Trực Tiếp: Học khu sẽ dịch chuyển giữa một số mô hình dạy học, từ đó giúp chúng tôi có 
thể giảng dạy trực tiếp theo cách mà nhân viên y tế công cộng tin rằng sẽ giữ an toàn nhất cho học sinh 
và nhân viên nhà trường ở thời điểm đó. Tùy thuộc vào hướng dẫn y tế công cộng, LSR7 sẽ lựa chọn mô 
hình dạy học mà tất cả học sinh trường LSR7 được "giảng dạy trực tiếp" sẽ học: 

● Hình Thức Trực Tiếp: Học sinh được giảng dạy trực tiếp mỗi ngày trong các tòa nhà của 
trường học đã được tăng cường với các quy trình sức khỏe và an toàn nhằm hạn chế tối 
đa nguy cơ phơi nhiễm cho học sinh và nhân viên nhà trường. Các trường LSR7 tạo ra 
khoảng cách giữa học sinh và nhân viên nhà trường nhiều nhất có thể, mặc dù học khu 
thừa nhận rằng không thể áp dụng giãn cách xã hội sáu feet trong mọi tình huống. 

● Hình Thức Kết Hợp: Nếu nhân viên y tế công cộng hoặc quan chức chính phủ chỉ thị giãn 
cách xã hội, học sinh sẽ được chỉ định vào nhóm A hoặc nhóm B và đến trường hai ngày 
mỗi tuần theo lịch học Thứ Hai/Thứ Ba hoặc Thứ Năm/Thứ Sáu. Tất cả học sinh sẽ học 
trực tuyến vào các ngày thứ Tư và tự hoàn thành bài tập tại nhà trong hai ngày còn lại.  

● Hình Thức Trực Tuyến: Nếu nhân viên y tế công cộng hoặc quan chức chính phủ đóng 
cửa trường học, học sinh sẽ được giảng dạy trực tuyến. 

Phụ huynh nên kỳ vọng rằng học khu có thể cần phải dịch chuyển giữa các mô hình dạy học khi học kỳ 
mùa thu đang diễn ra nhằm tuân thủ hướng dẫn hiện tại. 
 
Lựa Chọn Học Trực Tuyến Hoàn Toàn: Lựa chọn này dành cho những gia đình cảm thấy con mình sẽ nhận 
được lợi ích tốt nhất thông qua môi trường trực tuyến hoàn toàn cho phép trẻ học tại nhà. Cả chương 
trình tiểu học và trung học trong hệ thống K-12 sẽ được cung cấp qua Trường Trực Tuyến R-7 mở rộng, 
chủ yếu do giáo viên LSR7 giảng dạy. 
 
Bắt đầu từ ngày 20 tháng Bảy năm 2020, quý vị sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định con mình sẽ tham 
gia hình thức giảng dạy trực tiếp hay học qua Trường Trực Tuyến R-7. Quý vị sẽ có thời gian cho 
đến ngày 27 tháng Bảy để nộp lựa chọn của mình. 

LSR7 sẽ cung cấp khẩu trang cho học sinh và nhân viên nhà trường chứ?  

Chúng tôi khuyến khích các gia đình chuẩn bị khẩu trang vừa vặn với khuôn mặt của con mình; trường sẽ 
phát khẩu trang khi cần thiết. Học khu sẽ cung cấp hướng dẫn cho phụ huynh và người giám hộ về việc 
chăm sóc và giặt là khẩu trang vải đúng cách. Một lần nữa, học khu khuyến khích học sinh mang theo và 
đeo khẩu trang có thể tái sử dụng, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng khẩu trang sẽ có sẵn cho tất cả học sinh.  



 

 

Để đối phó với COVID-19, những thay đổi nào sẽ được thực hiện trong ngày học 
bình thường? 

Học khu đang lên kế hoạch triển khai một loạt quy trình sức khỏe và an toàn mới và đã hoàn thiện nhằm 
hạn chế tối đa nguy cơ phơi nhiễm cho học sinh và nhân viên nhà trường. Các quy trình này bao gồm 
nhưng không giới hạn: 

● Các biện pháp thực hành làm sạch và vệ sinh sâu rộng 
● Các biện pháp giãn cách xã hội và đeo khẩu trang theo hướng dẫn sức khỏe công cộng 
● Các biện pháp khám sàng lọc tại nhà cho nhân viên nhà trường và học sinh 
● Cung cấp đồ bảo hộ cá nhân cho học sinh và nhân viên nhà trường khi cần thiết 
● Giới hạn số người vào các tòa nhà của trường học 
● Tuân theo các thủ tục về sức khỏe công cộng và chỉ thị liên quan đến sự lây nhiễm COVID-19 
● Điều chỉnh các thủ tục vào lớp/tan học, giờ giải lao và giờ ăn trưa 
● Thay đổi cách giảng dạy lớp học nhạc và các lớp đặc biệt khác. 
● Điều chỉnh việc di chuyển của học sinh và nhân viên nhà trường để thúc đẩy việc giãn cách xã hội 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết về các kế hoạch liên quan đến sức khỏe và an toàn tại 
lsr7.org/reopening. 

Việc đi xe buýt sẽ như thế nào trong mùa thu? 

Do số lượng học sinh đi xe buýt, học khu sẽ không thể sắp xếp chỗ ngồi cho tất cả những người đi xe buýt 
cách nhau sáu feet. Ngoài ra, học khu cũng tiếp tục theo sát hướng dẫn liên quan đến việc đưa đón bằng 
xe buýt, bao gồm cả cách chúng tôi đưa đón học sinh trong trường hợp chỉ thị giữ khoảng cách xã hội sáu 
feet. Học sinh sẽ phải đeo khẩu trang trên xe buýt và được chỉ định chỗ ngồi. Tuy nhiên, theo hướng dẫn 
sức khỏe công cộng, trường hợp ngoại lệ có thể áp dụng cho trẻ dưới 4 tuổi và học sinh có nhu cầu đặc 
biệt. Vui lòng đăng ký dịch vụ đưa đón trong năm nay chỉ khi quý vị dự định sử dụng dịch vụ này thường 
xuyên; học sinh không đi xe buýt một hoặc nhiều lần trong tuần sẽ không được đưa đón trên tuyến đường 
xe buýt chạy.  

Con tôi sẽ ăn trưa ở đâu và ăn trưa như thế nào? 

Khối tiểu học: Học sinh sẽ dùng bữa sáng nhanh tại lớp học khi điều này là thông lệ. Học sinh sẽ ăn trưa 
trong nhà ăn cùng với lớp của mình và ngồi cách nhau một ghế.  
 
Khối trung học: Học khu vẫn đang đợi chỉ dẫn từ Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (U.S. Department of Agriculture, 
USDA) và nhân viên y tế công cộng về quy trình dùng bữa trưa dành cho khối trung học. 

Học khu sẽ hỗ trợ học sinh là Người Học Tiếng Anh bằng cách nào? 

Dịch vụ hỗ trợ và giảng dạy Người Học Tiếng Anh sẽ được cung cấp cho cả lựa chọn giảng dạy trực tiếp và 
lựa chọn giảng dạy trực tuyến.  
 

http://lsr7.org/reopening

