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DeKalb County School District Thông Báo Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại 
 
STONE MOUNTAIN, Ga. – Tổng Giám Đốc của DeKalb County School District Cheryl Watson-
Harris và nhóm của bà đã trình bày kế hoạch mở cửa trở lại được cập nhật của Học Khu trong 
cuộc họp của Hội Đồng Giáo Dục vào ngày 14 tháng 9. Các quyết định đã được cân nhắc kỹ 
lưỡng do tính chất nghiêm trọng của COVID-19 và việc đóng cửa trường học kể từ ngày 16 tháng 
3 năm 2020. 
 
Trước đây, Học Khu đã trì hoãn việc bắt đầu năm học 2020-21 và mở cửa trường học với mô 
hình học tập trực tuyến do sự lây lan đáng kể trong cộng đồng của COVID-19. Kế hoạch mở cửa 
trở lại hiện tại cần mô hình học tập phù hợp với sự lây lan của bệnh dịch có liên quan trong cộng 
đồng. Nếu mức độ lây lan thấp hoặc không lây lan thì mô hình học tập truyền thống sẽ được sử 
dụng. Nếu mức độ lây lan rất nhỏ hoặc vừa phải thì mô hình học tập truyền thống, kết hợp hoặc 
trực tuyến sẽ được sử dụng. 
 
Dựa trên dữ liệu từ ngày 14 tháng 9 năm 2020, mức độ nguy cơ lây lan tại Quận DeKalb vẫn còn 
rất lớn. Hiện tại, có hơn 100 trường hợp nhiễm bệnh trên 100.000 cư dân trong khoảng thời gian 
14 ngày. Kế hoạch giai đoạn của Học Khu luôn thận trọng từng bước một bởi vì sự an toàn và sự 
khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của học sinh và nhân viên vẫn là ưu tiên. DCSD sẽ chuyển 
sang giai đoạn hai của kế hoạch mở cửa trở lại khi có từ 100 trường hợp nhiễm bệnh trở xuống 
trên 100.000 cư dân trong khoảng thời gian 14 ngày. 
 
Trong giai đoạn hai, học sinh sẽ tiếp tục học tập trực tuyến. Cũng trong giai đoạn hai, nhân viên 
DCSD sẽ chuyển tiếp sang môi trường làm việc kết hợp, theo đó nhân viên sẽ làm việc trong các 
tòa nhà hai ngày mỗi tuần và làm việc từ xa trong ba ngày. Trước khi chuyển tiếp sang giai đoạn 
ba, các học sinh lớp hai, sáu và chín sẽ có một ngày giảng dạy trực tiếp. Điều này sẽ cho phép 
nhân viên nhà trường một khoảng thời gian điều chỉnh trước khi triển khai toàn bộ giai đoạn ba 
với tất cả học sinh. Việc theo dõi chặt chẽ dữ liệu về COVID-19 sẽ xác định thời điểm DCSD 
chuyển dần sang giai đoạn bốn và năm. 
 
Học Khu sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận “theo từng giai đoạn” để cho phép các hoạt động thể 
thao và ngoại khóa bắt đầu trở lại. Việc tham gia là tự nguyện. Không có chỉ thị yêu cầu học sinh, 
huấn luyện viên hoặc nhà tài trợ tham gia. Các trường học sẽ tiếp tục giảm thiểu việc tiếp xúc 
bằng cách duy trì giãn cách xã hội trong khi luyện tập và trong khi không ở trên sân cỏ/sân thi 
đấu. Bắt buộc đeo khẩu trang/đồ che mặt. 
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“Sự an toàn và sự khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của các học sinh của chúng tôi là ưu tiên 
hàng đầu của Học Khu. Tất cả các kế hoạch đều phụ thuộc vào việc có ít hơn 100 trường hợp 
nhiễm bệnh trên 100.000 người. Dữ liệu đề phòng rủi ro nằm trong vùng an toàn. Phụ huynh sẽ 
có tùy chọn tiếp tục học tập trực tuyến, và học khu sẽ tiếp tục liên lạc với các gia đình khi chúng 
tôi chuyển tiếp trong các giai đoạn,” Tổng Giám Đốc Watson-Harris chia sẻ với hội đồng. 
 
Kế hoạch của Học Khu kết hợp với hướng dẫn hiện tại của Georgia Department of Public Health, 
DeKalb County Board of Health, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Georgia 
Department of Education (GaDOE), Metropolitan Regional Educational Service Agency (MRESA) 
cộng tác với các tổng giám đốc, và các cán bộ chính quyền địa phương và tiểu bang. 
 
Cuộc khảo sát thứ hai đã được đưa ra để nhận phản hồi của các bên liên quan về khả năng mở 
cửa trở lại. Chúng tôi sẽ tổ chức các nhóm tập trung với quản lý, giáo viên và các bên liên quan 
khác. Kế hoạch này có thể linh động và thay đổi dựa trên dữ liệu và phản hồi của các bên liên 
quan. 
 
Học Khu sẽ liên tục theo dõi dữ liệu cập nhật về COVID-19 và đánh giá mức độ lây lan để xác 
định xem liệu có nên và khi nào nên điều chỉnh mô hình học tập hiện tại. Các đánh giá tiếp theo 
sẽ được trình bày trong các cuộc họp của hội đồng vào ngày 19 tháng 10, ngày 9 tháng 11 và 
ngày 7 tháng 12 năm 2020. 
 
Nhấp vào đây để xem lại toàn bộ bản thuyết trình kế hoạch, bao gồm thông tin chi tiết về các quy 
trình vệ sinh và bảo trì được cập nhật. 


