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Kế Hoạch Mở Cửa Trở Lại của DCSD: Trì Hoãn Việc Bắt Đầu, Mở Cửa với Mô 
Hình Học Tập Giữ Khoảng Cách/Từ Xa 

 
STONE MOUNTAIN, Ga. – Tổng Giám Đốc của DeKalb County School District Cheryl Watson-
Harris đã trình bày kế hoạch mở cửa trở lại của Học Khu trong cuộc họp của Hội Đồng Giáo Dục 
ngày hôm qua. 
 
Kế hoạch hiện tại đề nghị hội đồng trường trì hoãn việc bắt đầu năm học 2020-2021 đến ngày 17 
tháng 8 năm 2020 và mở cửa trường học với mô hình học tập giữ khoảng cách/từ xa vì lý do sự 
lây lan đáng kể hiện tại của COVID-19. Hội Đồng đã phê duyệt việc trì hoãn ngày bắt đầu năm 
học. 
 
Các đánh giá và điều chỉnh kế hoạch cập nhật sẽ được chia sẻ hàng tháng. 
 
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. Phản hồi 
của cộng đồng từ bản khảo sát ý kiến của các bên liên quan, đã tạo ra 39.574 hồi đáp từ phụ 
huynh, học sinh và nhân viên, cũng đã thông báo kế hoạch. 
 
Tổng giám đốc Cheryl Watson-Harris phát biểu “Sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng 
tôi là ưu tiên hàng đầu của DeKalb County School District, và tại thời điểm này, chúng tôi đang đề 
xuất một mô hình học tập giữ khoảng cách/từ xa để bắt đầu năm học”. “Với sự lây lan đáng kể 
trong khu vực của chúng ta hiện giờ, tùy chọn này là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, nhưng 
chúng tôi sẽ đánh giá lại một cách thường xuyên. Học sinh, giáo viên và nhân viên cũng sẽ nhận 
được nhiều nguồn lực hơn để hỗ trợ bản thân trong môi trường học tập từ xa.” 
 
Học khu đang mua Chromebook 1:1 để đảm bảo các học sinh từ lớp Mẫu Giáo Bé đến lớp 12 có 
quyền truy cập vào một thiết bị. Học sinh và phụ huynh sẽ có thể xem các học phần để tìm hiểu 
cách sử dụng thành công nguồn lực phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn ở VERGE và 
Microsoft TEAMS. 
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DCSD cũng sẽ cung cấp quyền truy cập VERGE và Microsoft TEAM cho các cố vấn trường học 
để thực hiện các buổi hướng dẫn, đồng thời tiếp tục cung cấp Đào Tạo Sơ Cứu 101 về Sức Khỏe 
Tâm Thần Thanh Niên cho nhân viên. Các trường học và giáo viên được trao quyền để lựa chọn 
các công cụ thay thế như Zoom và Google Classroom và sẽ truyền đạt các nguồn lực phù hợp 
cho học sinh và phụ huynh của họ. 
 
Bắt đầu từ ngày 14 tháng 7, các nhân viên hợp đồng 12 tháng sẽ bắt đầu trở lại thông qua 
phương pháp kết hợp, để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học. DCSD đang xây dựng lịch trình 
xen kẽ cho phép giáo viên, nhân viên hỗ trợ và học sinh truy cập một cách an toàn vào các nguồn 
lực giảng dạy và/hoặc thiết bị đăng xuất để chuẩn bị cho đầu năm học. 
 
DCSD cũng đang tạo ra các tài liệu phát triển chuyên nghiệp để hỗ trợ giáo viên và các nhà lãnh 
đạo, bao gồm tài liệu về chấn thương, thiên vị ngầm, học tập cảm xúc xã hội, sự bao quát và việc 
sử dụng phù hợp các công cụ và hệ thống học tập trực tuyến và kỹ thuật số. Các buổi phát triển 
chuyên nghiệp sẽ được cung cấp để chia sẻ các thực tiễn và chiến lược tốt nhất để giảng dạy và 
giám sát hiệu quả sự tiến bộ của học sinh trong môi trường học tập từ xa. 
 
Giáo viên sẽ có cơ hội tham gia vào việc học đồng bộ và không đồng bộ, tập trung vào cách sử 
dụng Microsoft Teams và Zoom để tạo điều kiện hướng dẫn trực tiếp, thu hút sự tham gia của 
học sinh và cung cấp các can thiệp và hỗ trợ có mục tiêu thông qua hội nghị video. 
 
Học khu đang lên kế hoạch cho các bữa ăn lành mạnh đa dạng, đáp ứng các hướng dẫn của liên 
bang cho từng cấp lớp, cho bữa sáng, bữa trưa và bữa ăn nhẹ/bữa tối (nếu có). Nutrition 
Department sẽ phối hợp với Transportation Department để cung cấp bữa ăn dọc theo các tuyến 
xe buýt của trường cho các gia đình không có phương tiện đi lại. 
 
Kế hoạch này 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 học 
tập giữ khoảng cách/từ xa sẽ được sử dụng. Hiện tại, khu vực đang có sự lây lan đáng kể, vì vậy 
nên sử dụng mô hình học tập giữ khoảng cách/từ xa. 
 
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 sẽ được 
trình bày trong các cuộc họp của hội đồng vào ngày 14 tháng 9, ngày 19 tháng 10, ngày 9 tháng 
11 và ngày 7 tháng 12 năm 2020. 
 
Khảo sát ý kiến của cộng đồng cho thấy hầu hết nhân viên (70%) và phụ huynh (59%) không yên 
tâm khi sử dụng mô hình học tập truyền thống để bắt đầu năm học mới. Mô hình kết hợp và mô 
hình giữ khoảng cách/từ xa là những lựa chọn khiến cả hai nhóm yên tâm hơn. Học sinh cho thấy 
các em yên tâm hơn khi học tập bằng mô hình truyền thống. 
 
Nhấp vào đây để xem lại toàn bộ bản thuyết trình kế hoạch 
https://www.dekalbschoolsga.org/documents/plan-presentation.pdf, bao gồm thông tin chi tiết về 
các quy trình vệ sinh và bảo trì được cập nhật. 
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