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Bắt đầu Năm học một cách  
An toàn với việc Học Từ xa 

Giữ cho cộng đồng của chúng ta khỏe mạnh và an toàn có nghĩa là bắt đầu năm học này khác 
với những gì chúng ta đã làm trước đây. Và hơn thế nữa, tất cả các trường của DPS đang bắt 
đầu cảm thấy có chung cảm giác phấn khích và tự tin vào khả năng của mình khi ngày tựu 

trường sắp đến. 

Hy vọng của chúng tôi luôn là được quay lại học trên lớp nhiều nhất mà vẫn đảm bảo an toàn. 
Và các kế hoạch của chúng tôi sẽ luôn dựa trên hướng dẫn mới nhất từ các đối tác y tế của 
mình, để đảm bảo an toàn cho học sinh, các gia đình và nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi 
đánh giá cao sự tham gia và thấu hiểu của cộng đồng trong lúc chúng tôi nỗ lực để hỗ trợ và 

giáo dục tốt nhất cho học sinh của mình trong suốt thời gian khó khăn này. 
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Cấp độ Ứng phó với COVID 
DPS đã và đang làm việc chặt chẽ với các chuyên gia và lãnh đạo y tế của địa phương và tiểu 
bang mình để đảm bảo rằng các kịch bản học tập của chúng tôi phù hợp với ba cấp độ COVID 
của Colorado: Ở Nhà, Ở Nhà An toàn Hơn, và Bảo vệ Hàng xóm của Chúng ta. Tiểu bang sẽ đưa 
ra cấp độ ứng phó mà chúng ta đang thực hiện, các cấp độ có thể sẽ thay đổi trong năm khi 
tình hình COVID thay đổi. Quý vị có thể kiểm tra tại đây để xem cấp độ hiện tại. 

Sở Giáo dục Colorado đưa ra hướng dẫn về cách mở cửa trường học trong từng cấp độ, nhưng 
có nhiều quyết định cần được DPS đưa ra dựa trên các điều kiện và nhu cầu địa phương. Đây 
là lý do tại sao các kịch bản học tập có thể khác nhau ở các khu và quận khác nhau trong vùng 
Front Range và các khu vực khác. Chúng tôi hợp tác với các chuyên gia y tế địa phương và 
chuyên gia y tế của Denver để đảm bảo các kịch bản học tập phù hợp với bối cảnh địa phương 
ở Denver. 

 

Cấp độ COVID Kịch bản Học tập của DPS 

 
Ở Nhà 

Chỉ học từ xa, ngoại trừ một số ít học sinh yêu cầu được giảng dạy trực 
tiếp do có nhu cầu học tập cụ thể. 

 
Ở Nhà An toàn Hơn 

*Đây là cấp độ/kịch bản mà 
Denver hiện đang thực hiện. 

Chỉ học từ xa hoặc kết hợp giữa học trên lớp và học từ xa. Sở Giáo dục 
Colorado (CDE) cho phép mỗi học khu đưa ra quyết định này dựa trên 
nhu cầu cụ thể của từng học khu.  Tất cả các trường của DPS sẽ bắt 
đầu học từ xa từ ngày 24 Tháng Tám đến ngày 16 Tháng Mười, vào 
cuối quý đầu tiên đối với nhiều trường. Chúng tôi đang thực hiện một kế 
hoạch để đưa các nhóm nhỏ học sinh quay lại học trên lớp ngay sau 
ngày 8 Tháng Chín và sẽ sớm chia sẻ thêm thông tin chi tiết. 

 
Bảo vệ Hàng xóm  

của Chúng ta 

Hướng dẫn cho giai đoạn này vẫn đang được xây dựng, nhưng chúng 
tôi hy vọng hầu hết học sinh sẽ có thể quay lại học trên lớp toàn thời 
gian, đồng thời tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội và sức 
khỏe/an toàn để hạn chế sự lây lan của virus. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu sức khỏe để lập kế hoạch cho việc 
dần quay trở lại giảng dạy trên lớp. 
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Các Lựa chọn Học tập An toàn và Phù hợp 
Đối với những gia đình muốn học trên lớp nhiều nhất có thể dựa trên các điều kiện và hướng 
dẫn y tế, DPS có ba kịch bản học tập mà chúng tôi sẽ thay đổi giữa các cấp độ, phù hợp với ba 
cấp độ COVID của Colorado và hướng dẫn của Sở Giáo dục Colorado. Các trường của chúng tôi 
cũng đang cung cấp lựa chọn chương trình học qua mạng 100% cho những học sinh muốn học 
ở nhà trong cả học kỳ.  

 

Từ xa  
• Khi điều kiện y tế bắt buộc chúng ta phải chủ yếu ở nhà và tất cả việc học trên lớp phải chuyển 

sang chỉ học trực tuyến.  

• Giáo viên, bạn cùng lớp và khóa học sẽ được giữ nguyên, nhưng bài giảng trực tiếp sẽ được 
thực hiện thông qua các buổi hội thảo qua video theo lịch trình.  

• Nội dung giảng dạy theo nhịp độ tự chọn cũng sẽ được cung cấp thông qua Hệ thống Quản lý 
Học tập (LMS) cho mỗi cấp học: Sử dụng ứng dụng Seesaw cho các lớp Mẫu giáo-Lớp 5 và 
Schoology cho các lớp 6-12. (Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi trường của mình xem họ 
sẽ sử dụng hệ thống LMS nào.) 

• Học sinh sẽ tiếp tục được tiếp cận với các nguồn trợ giúp xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm 
thần của trường học, cũng như các dịch vụ dành cho học sinh trong các chương trình Tiếp thu 
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt và/hoặc Năng khiếu và Tài năng.  

• Các nhóm nhà trường-gia đình sẽ làm việc cùng nhau để xác định xem có thể cung cấp các 
dịch vụ Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), 504 hoặc Kế hoạch Học tập Nâng cao (ALP) cho 
học sinh hay không và nếu có thì sẽ cung cấp như thế nào trong mỗi kịch bản học tập. 

Kết hợp 
(Kết hợp giữa Học Từ xa và Trên lớp)  

• DPS dự kiến sẽ sử dụng kịch bản kết hợp trong cả cấp độ Ở Nhà An toàn Hơn lẫn cấp độ Bảo 
vệ Hàng xóm của Chúng ta. Tại thời điểm này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng kịch bản Kết hợp ở 
cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.  

• Học sinh học tại nhà (từ xa) trong một thời gian và học tại trường (trên lớp) trong một thời 
gian, dựa trên số lượng học sinh và người lớn được phép theo hướng dẫn giãn cách xã hội.  

• Học sinh sẽ được chỉ định vào các nhóm nhỏ gồm có học sinh và giáo viên ở cùng nhau từ vài 
tuần trở lên. Điều này sẽ giúp việc tìm kiếm người tiếp xúc dễ dàng hơn và hạn chế số lượng 
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học sinh và nhân viên cần phải cách ly kiểm dịch trong trường hợp xuất hiện ca dương tính với 
COVID trong nhóm.  

• Nội dung giảng dạy theo nhịp độ tự chọn dự kiến sẽ là một cấu phần có mặt thường xuyên 
trong kịch bản học tập Kết hợp, bên cạnh việc giảng dạy trực tiếp ở trường và tại nhà, bằng 
cách sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) cho từng cấp học: Sử dụng ứng dụng Seesaw 
cho các lớp Mẫu giáo-Lớp 5 và Schoology cho các lớp 6-12. (Các gia đình trường đặc quyền 
cần hỏi trường của mình xem họ sẽ sử dụng hệ thống LMS nào.) 

• Học sinh sẽ tiếp tục được tiếp cận với các nguồn trợ giúp xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm 
thần của trường học, cũng như các dịch vụ dành cho học sinh trong các chương trình Tiếp thu 
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt và/hoặc Năng khiếu và Tài năng. 

• Các nhóm nhà trường-gia đình sẽ làm việc cùng nhau để xác định xem có thể cung cấp các 
dịch vụ Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), 504 hoặc Kế hoạch Học tập Nâng cao (ALP) cho 
học sinh hay không và nếu có thì sẽ cung cấp như thế nào trong mỗi kịch bản học tập. 

Trên lớp  
• Chúng tôi kỳ vọng rằng kịch bản học tập này chỉ có thể thực hiện được cho các cấp lớp ECE 

đến lớp 5, khi tiểu bang thực hiện các cấp độ Ở Nhà An toàn Hơn hoặc Bảo vệ Hàng xóm của 
Chúng ta.  

• Học sinh trở lại để học trên lớp toàn thời gian, đồng thời tuân theo các hướng dẫn về giãn 
cách xã hội và sức khỏe/an toàn để hạn chế sự lây lan của virus. Học sinh và giáo viên sẽ tiếp 
tục sử dụng Hệ thống Quản lý Học tập (LMS) cho từng cấp học, để giúp dễ dàng chuyển đổi 
giữa học tại nhà và học trên lớp.  

• Học sinh sẽ được chỉ định vào các nhóm nhỏ gồm có học sinh và giáo viên ở cùng nhau từ vài 
tuần trở lên. Điều này sẽ giúp việc tìm kiếm người tiếp xúc dễ dàng hơn và hạn chế số lượng 
học sinh và nhân viên cần phải cách ly kiểm dịch trong trường hợp xuất hiện ca xét nghiệm 
dương tính với COVID trong nhóm.  

• Ở cấp độ Bảo vệ Hàng xóm của Chúng ta, học sinh ở các trường trung học cơ sở và trung học 
phổ thông có thể sẽ cần tiếp tục sử dụng kịch bản kết hợp do các giới hạn về quy mô nhóm.  

• Học sinh sẽ tiếp tục được tiếp cận với các nguồn trợ giúp xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm 
thần của trường học, cũng như các dịch vụ dành cho học sinh trong các chương trình Tiếp thu 
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt và/hoặc Năng khiếu và Tài năng. 

• Các nhóm nhà trường-gia đình sẽ làm việc cùng nhau để xác định xem có thể cung cấp các 
dịch vụ Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), 504 hoặc Kế hoạch Học tập Nâng cao (ALP) cho 
học sinh hay không và nếu có thì sẽ cung cấp như thế nào trong mỗi kịch bản học tập. 
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Chương trình học Qua mạng  
• Trường học sẽ cung cấp một chương trình học 100% qua mạng cho các gia đình chắc chắn 

rằng họ không muốn (các) con mình tham gia vào bất kỳ hoạt động học trên lớp nào trong 
học kỳ mùa thu. Sẽ không có cấu phần học trên lớp cho các gia đình ghi danh vào lựa chọn 
này.  

• Quyết định ghi danh vào chương trình trực tuyến là không ràng buộc trong quý học đầu tiên 
(ngày 24 tháng Tám-ngày 16 tháng Mười đối với hầu hết các trường). Các gia đình có thời gian 
cho đến giữa tháng Chín để đưa ra quyết định cuối cùng về việc ghi danh cho học kỳ đầu 
tiên (đến hết Tháng Mười Hai 2020), cho dù họ muốn chương trình trực tuyến, hay chương 
trình học trực diện theo mức độ mà điều kiện y tế cho phép. 

• Hầu hết các lớp học sẽ được tổ chức trực tiếp, vì vậy học sinh có thể tham gia trực tiếp với 
giáo viên và bạn học của mình trong các khóa học phù hợp về văn hóa dành cho cộng đồng 
Denver đa dạng của chúng ta. Nội dung giảng dạy theo nhịp độ tự chọn cũng có thể có sẵn 
cho học sinh và các gia đình có lịch trình khác nhau.   

• Học sinh sẽ tiếp tục được tiếp cận với các nguồn trợ giúp xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm 
thần của trường học, cũng như các dịch vụ dành cho học sinh trong các chương trình Tiếp thu 
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Giáo dục Đặc biệt và/hoặc Năng khiếu và Tài năng 

• Các nhóm nhà trường-gia đình sẽ làm việc cùng nhau để xác định xem có thể cung cấp các 
dịch vụ Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP), 504 hoặc Kế hoạch Học tập Nâng cao (ALP) cho 
học sinh hay không và nếu có thì sẽ cung cấp như thế nào trong chương trình học qua mạng. 

 

 

Mặc dù chúng tôi biết rằng trường học trong dịch COVID-19 sẽ phải làm quen dần với một số 
thứ, nhưng chúng tôi cam kết việc chuyển đổi học sinh giữa ba kịch bản học tập mà sẽ không 
làm gián đoạn đáng kể việc học. Bất kể học sinh đang học trên lớp, kết hợp, từ xa hay bằng 
chương trình qua mạng, DPS sẽ đảm bảo các em nhận được sự hỗ trợ học tập mà các em cần. 
Chúng tôi sẽ thu hút lại được những học sinh cần được hỗ trợ học tập nhất, bao gồm cả những 
học sinh gặp khó khăn khi tham gia học tập từ xa vào mùa xuân. Chúng tôi sẽ tiếp tục giảng 
dạy nội dung theo cấp lớp đồng thời bổ sung thêm các hỗ trợ để giúp giải quyết tình trạng 
chưa học xong. Chúng tôi cũng sẽ chủ động giải quyết các khó khăn về sức khỏe tâm thần của 
học sinh liên quan đến cuộc khủng hoảng COVID-19 thông qua các hỗ trợ, chương trình giảng 
dạy và biện pháp giáo dục phù hợp với văn hóa của Whole Child.  
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Cải tiến đối với Học tập Từ xa trong năm học 2020-21 
Dựa trên phản hồi mà các gia đình và các nhà giáo dục đã chia sẻ trong cuộc khảo sát vào 
Tháng Năm của chúng tôi, chúng tôi đang lên kế hoạch cho một số cải tiến đối với việc giảng 
dạy từ xa, cho dù đó là trong chương trình học qua mạng, hay là một phần trong việc giảng dạy 
hoàn toàn từ xa hoặc kết hợp cho tất cả học sinh.  

 Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh thông qua giảng dạy trực tiếp hàng ngày, 
vốn cần ít sự trợ giúp của người lớn tại nhà hơn.  

 Hỗ trợ các gia đình thông qua các yêu cầu đồng nhất về đi học chuyên cần, giảng dạy, và 
chấm điểm trong tất cả các cấp lớp và các trường học. (Các phương pháp chấm điểm có thể 
khác nhau ở các trường đặc quyên.) 

 Đơn giản hóa trải nghiệm học tập tại nhà cho học sinh và các gia đình bằng cách sử dụng hệ 
thống quản lý học tập đồng nhất -- Seesaw cho Mẫu giáo-Lớp 5 và Schoology cho Lớp 6-12. 
Việc sử dụng cùng các hệ thống trên toàn học khu sẽ giúp dễ dàng để xem các bài học và bài 
tập sắp tới, theo dõi bài tập nào đã hoàn thành, và nộp bài tập đã hoàn thành để nhận phản 
hồi của giáo viên. (Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi trường của mình xem họ sẽ sử dụng 
hệ thống LMS nào.) 

 Đảm bảo chúng tôi tiếp cận tất cả học sinh bằng cách thu hẹp khoảng cách trong việc tiếp 
cận internet và các thiết bị học tập, cung cấp các cơ hội hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn bằng 
nhiều ngôn ngữ. 

 Xây dựng các hỗ trợ cho Kế hoạch Giáo dục Cá nhân (IEP) và Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh 
để thích ứng nhịp nhàng hơn với sự thay đổi của các kịch bản học tập.  
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Hỗ trợ và Tiếp cận Hệ thống Quản lý Học tập 
Các chương trình học tập trực tuyến để giúp quản lý các khóa học, bài tập và 
nhiều thứ khác 
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả phụ huynh/người giám hộ đều có thể truy cập vào các Hệ 
thống Quản lý Học tập (LMS) mà học sinh và giáo viên sẽ sử dụng trong suốt năm học để thực 
hiện các khóa học, bài tập, phản hồi và nhiều thứ khác. Dưới đây là thông tin thêm về hai hệ 
thống mà các trường do học khu điều hành sẽ sử dụng trong năm nay. Các gia đình trường 
đặc quyền cần hỏi trường của mình xem họ sẽ sử dụng hệ thống LMS nào. 

Xin lưu ý, các nguồn trợ giúp bên dưới cũng sẽ có sẵn để cung cấp cho những người nói các ngôn ngữ khác.  

 

 
Lớp Mẫu giáo-Lớp 5 
Vào ngày 20 Tháng Tám, các gia đình sẽ nhận được lời mời qua email 
được đăng trong Cổng Thông tin Dành cho Phụ huynh của DPS để tạo tài 
khoản và kết nối với con em họ trong Seesaw. Nếu quý vị đã tạo tài khoản 
Seesaw, quý vị sẽ có thể sử dụng thông tin đăng nhập trước đó của mình. 

Các nguồn trợ giúp khác để bắt đầu với Seesaw: 

● Thông tin Tài khoản Phụ huynh của Seesaw  
● Video Giới thiệu về Seesaw: Tiếng Anh | Tiếng Tây Ban Nha 
● Hướng dẫn Đăng nhập 
● Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của Phụ huynh/Người Giám hộ của Seesaw 

 

 

Lớp 6-12 
Bước đầu tiên để kết nối với Schoology là thiết lập tài khoản Cổng Thông 
tin Dành cho Phụ huynh của quý vị tại arentaccountcreation.dpsk12.org. 
Nếu quý vị đã thiết lập tài khoản Cổng Thông tin Dành cho Phụ huynh, thì 
quý vị sẽ tự động có tài khoản Schoology được kết nối với (các) con 
mình. Chỉ cần đăng nhập vào Cổng Thông tin Dành cho Phụ huynh, nhấp 
vào ‘See All Apps’(‘Xem tất cả ứng dụng’) và chọn Schoology để được tự 
động đăng nhập vào tài khoản của quý vị.  

Các nguồn trợ giúp khác để bắt đầu với Schoology: 

● One-Pager Phụ huynh của Schoology 
● Video Đăng nhập dành cho Phụ huynh/Người Giám hộ 
● Hướng dẫn Đăng nhập Ứng dụng 
● Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ) của Phụ huynh/Người Giám hộ của Schoology  
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Các Quy trình Sức khỏe & An toàn 
Khi điều kiện và hướng dẫn y tế cho phép học sinh và nhân viên trực tiếp trở lại các tòa nhà 
của trường, mọi người sẽ được yêu cầu tuân thủ các quy trình về sức khỏe và an toàn dưới 
đây, được xây dựng thông qua sự hợp tác với các chuyên gia y tế địa phương và tiểu bang -- 
bao gồm Sở Y tế Công cộng và Môi trường Denver, Sở Y tế Cộng đồng và Môi trường Colorado, 
Metro Denver Partnership for Health (MDPH), và Văn phòng Thống đốc. Khi điều kiện y tế trong 
cộng đồng của chúng ta thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về bất kỳ thay đổi nào trong 
hướng dẫn này.  

 

 Khẩu trang và các Thiết bị Bảo hộ Khác 
Khẩu trang, tấm chắn mặt, tấm chắn plexiglass 

 Phân Nhóm 
Từ 35 người trở xuống 

 Giãn cách Thân thể 
6ft giữa những người lớn, ít nhất 3ft giữa các học sinh/học sinh và người lớn 

 Rửa Tay và Sát Khuẩn Tay 
Khi đến & sau mỗi 2 giờ 

 Kiểm tra Nhiệt độ và Sàng lọc Phát hiện Triệu chứng 
Hàng ngày sử dụng ứng dụng sàng lọc sức khỏe hoặc tại cửa ra vào 

 Lối vào/Lối ra Tòa nhà 
Kiểm soát việc đi lại trong tòa nhà & biển báo 

 Hệ thống thông gió 
Tối ưu hóa các hệ thống HVAC & các hệ thống trao đổi không khí 

 Quy trình Làm sạch 
3x mỗi ngày - mỗi đêm (thay đổi theo khu vực) 

 Xét nghiệm 
Khuyến nghị mạnh mẽ nhân viên xét nghiệm miễn phí hai tuần một lần; nghiên cứu 
quyền truy cập/lựa chọn cho học sinh 
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Giữ cho Mọi người Khỏe mạnh 

Khẩu trang 
Mọi người được yêu cầu đeo khẩu trang khi ở trên sân trường. Tất cả mọi người cần tuân theo hướng 
dẫn về đeo đồ che mặt của CDC. Chúng tôi hiện đang chờ hướng dẫn thêm từ các chuyên gia y tế 
cộng đồng về việc đeo khẩu trang cho những học viên nhỏ tuổi nhất của mình. Trường học sẽ đưa ra 
ngoại lệ đối với học sinh hoặc nhân viên không thể đeo khẩu trang vì những lý do sức khỏe cụ thể, 
trong khi vẫn đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho những người xung quanh. 

Chúng tôi biết rằng đeo khẩu trang cả ngày là điều khó khăn, vì vậy học sinh và nhân viên sẽ có thể 
tháo khẩu trang trong giờ ăn và trong thời gian “nghỉ tháo khẩu trang” ngoài trời đặc biệt mà các 
trường học có thể lên lịch trình trong suốt cả ngày.  

Tấm Chắn Mặt 
Các trường học sẽ nhận được các tấm chắn mặt và có thể quyết định sẽ sử dụng các tấm chắn này 
như thế nào cho các nhân viên và/hoặc học sinh của họ dựa trên nhu cầu, chẳng hạn như cho giáo 
viên và học sinh các lớp mầm non, Phát triển Ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc giáo dục đặc biệt. 

Rửa tay 
Tất cả học sinh và nhà giáo sẽ được yêu cầu rửa tay khi đến và ít nhất hai giờ một lần. Nước rửa tay 
diệt khuẩn cũng có thể được sử dụng. Các trường học sẽ cung cấp nước rửa tay diệt khuẩn và xà 
phòng để cho phép rửa tay thường xuyên, và các lớp học và cơ sở của trường học sẽ được khử trùng 
thường xuyên.  

Sàng lọc sức khỏe 
Tất cả mọi người khi đi vào một tòa nhà, bao gồm cả học sinh và nhân viên, phải tham gia kiểm tra 
sàng lọc sức khỏe hàng ngày. Tất cả người lớn và học sinh sẽ được kiểm tra nhiệt độ và/hoặc sàng 
lọc phát hiện triệu chứng trực tiếp trước khi đi vào tòa nhà. Sàng lọc phát hiện triệu chứng có thể là 
sàng lọc trước tại nhà hoặc sàng lọc trực tiếp tại trường được thực hiện bởi nhân viên nhà trường. Học 
sinh/nhân viên có nhiệt độ từ 100.4 trở lên sẽ không được ở lại trường học. Học sinh và nhân viên cần 
ở nhà nếu họ không khỏe và có các triệu chứng, bao gồm sốt, ho, thở gấp, đau họng, đau bụng, mệt 
mỏi, đau cơ, và/hoặc đau đầu. 

Vệ sinh 
Trường học sẽ giúp củng cố các hành vi vệ sinh an toàn và lành mạnh (chẳng hạn như che miệng mũi 
khi ho và hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay) cho học sinh, nhân viên và các gia đình. 
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Các quy trình trong phòng y tế 
Mỗi trường sẽ có một phòng y tế có giường gấp cho mỗi 400 học sinh, một phòng tắm dành riêng chỉ 
cho văn phòng y tế sử dụng, một bồn rửa có nước chảy nóng lạnh, các bề mặt dễ lau chùi, và một khu 
vực cách ly để học sinh bị bệnh được tách biệt với học sinh khỏe mạnh. Các trường học cũng sẽ chỉ 
định các khu vực bổ sung dành cho việc cách ly học sinh, nếu phòng y tế không có đủ sức chứa. 

Giãn cách thân thể 
Học sinh cần duy trì khoảng cách 3 feet, bất cứ khi nào có thể. Người lớn cần duy trì khoảng cách 6 
feet với những người lớn khác, và khoảng cách 3 feet với học sinh. Khi không khả thi để giữ khoảng 
cách 3 feet, có thể sử dụng rào cản như tấm chắn Plexiglass. 

Các nhóm học sinh 
Một nhóm là một nhóm các học sinh tham gia vào một lớp học hoặc các hoạt động khác cùng nhau 
trong vài tuần. Các hướng dẫn cho các nhóm có sự khác nhau đôi chút tùy thuộc vào cấp học của 
học sinh: 

• Tiểu học 
Học sinh các lớp Mẫu giáo-Lớp 5 có thể ở trong một nhóm gồm tối đa 35 học sinh, miễn là 
các em duy trì khoảng cách 3 feet và tuân theo hướng dẫn về đeo khẩu trang. 

• Trung học cơ sở và trung học phổ thông 
Học sinh các lớp 6-12 có thể ở trong một nhóm gồm tối đa 35 học sinh, miễn là các em duy trì 
khoảng cách 3 feet và tuân theo hướng dẫn về đeo khẩu trang. Nếu học sinh cần tham gia vào 
nhiều hơn một nhóm, trường có thể tạo nhiều nhóm nhỏ hơn để học sinh tương tác với tổng 
số không quá 35 bạn cùng lớp.  

• Các môn thể thao, các hoạt động ngoại khóa và việc trông giữ học sinh trước và sau 
giờ học 
Đối với các môn thể thao, chúng ta sẽ tuân theo hướng dẫn của Hiệp hội Hoạt động Trung học 
Colorado (CHSAA). Các hướng dẫn về hoạt động ngoại khóa và hoạt động song song với 
chương trình giảng dạy sẽ được đề cập trong hướng dẫn riêng hiện đang chờ xử lý. Hướng dẫn 
cho việc trông giữ học sinh trước và sau giờ học cũng đang chờ xử lý. 

Bữa ăn 
Tất cả các bữa ăn sẽ được ăn trong lớp học. Học sinh sẽ rửa tay trước và sau khi ăn. Sẽ không được 
phép dùng chung thức ăn. Tất cả các bữa ăn sẽ được phục vụ trong lớp học hoặc trong căng-tin. Nếu 
được phục vụ trong căng-tin, học sinh sẽ nhận đồ ăn tại một thời điểm được chỉ định với nhóm của 
mình và mang đồ ăn trở về lớp học của mình.  
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Đóng cửa trường 
Các trường trung học phổ thông sẽ bị đóng cửa, có nghĩa là học sinh sẽ không thể rời đi để lấy đồ ăn ở 
ngoài trường.  

Giờ giải lao/Giáo dục Thể chất (PE) 
Các trường học sẽ lên kế hoạch cho giờ giải lao và giáo dục thể chất diễn ra ở ngoài trời nhiều nhất có 
thể, và học sinh vẫn phải ở trong các nhóm lớp học của mình. Học sinh có thể sử dụng và dùng chung 
các thiết bị sân chơi/phòng tập thể dục với nhóm của mình. Học sinh chỉ có thể nghỉ giải lao/học giáo 
dục thể chất mà không phải đeo khẩu trang nếu các hoạt động này được tổ chức ngoài trời VÀ học 
sinh sẽ phải giữ khoảng cách từ sáu feet trở lên với nhau.  Học sinh từ các nhóm khác nhau có thể ở 
ngoài trời cùng lúc miễn là các em ở các khu vực riêng biệt (ví dụ: sân bãi và sân chơi). Nếu Giờ giải 
lao/Giáo dục Thể chất phải diễn ra trong nhà, thì học sinh sẽ phải đeo khẩu trang. 

Ca hát và nhạc cụ hơi 
Không được phép ca hát và sử dụng nhạc cụ hơi và các trường cần điều chỉnh các khóa học âm nhạc 
và các khóa học khác sao cho phù hợp.  

 

 

Cách ly Kiểm dịch để giữ An toàn 

Các ca xét nghiệm dương tính với COVID-19 xuất hiện trong một nhóm 
học sinh 
Nếu có ca xét nghiệm dương tính với COVID-19 được xác nhận trong một nhóm học sinh, thì DPS sẽ 
làm theo các khuyến nghị hiện hành của sở y tế về cách ly kiểm dịch hoặc các quy trình khác. 

 

 

Các Gia đình Có thể Làm Gì tại Nhà  
 Thường xuyên giặt khẩu trang vải tái sử dụng khi ở nhà. 

 Thực hiện theo hướng dẫn y tế của địa phương.  

 Thực hiện theo hướng dẫn vệ sinh nhà cửa. 
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Giữ cho các Tòa nhà và Phòng học của Trường học được An 
toàn và Sạch sẽ 

Làm sạch 
Nhân viên trông coi sẽ làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào tại các trường học và trên xe 
buýt ít nhất hàng ngày và giữa các lần sử dụng nhiều nhất có thể. Các phòng học được sử dụng bởi 
nhiều nhóm học sinh sẽ được làm sạch giữa mỗi lần sử dụng. Đồ chơi thú bông hoặc các vật dụng 
khó làm sạch khác trong lớp học sẽ bị loại bỏ. Các thiết bị sân chơi ngoài trời sẽ không được khử 
trùng, vì vậy học sinh và nhân viên phải đảm bảo rửa tay thường xuyên sau khi sử dụng bất kỳ thiết bị 
sân chơi nào. 

Lớp học 
Chỗ ngồi trong lớp học sẽ được sắp xếp để đảm bảo có nhiều khoảng cách giãn cách nhất có thể giữa 
các học sinh. Bàn học sẽ được sắp xếp lại sao cho tất cả học sinh đều quay mặt về cùng một hướng 
và các bàn học nhóm sẽ bị loại bỏ.  

Hành lang 
Các hành lang sẽ được đánh dấu rõ để đi theo một chiều, và các trường học sẽ sắp xếp thời gian bắt 
đầu/kết thúc lớp học để các nhóm học sinh không bị lẫn vào nhau khi ở trong các hành lang.  

Đến trường và Rời trường 
Thời gian học sinh có thể đến trường vào buổi sáng và rời đi vào buổi chiều có thể sẽ được bố trí so le. 
Điều này sẽ đảm bảo đủ thời gian và không gian để các trường tiến hành kiểm tra sàng lọc phát hiện 
triệu chứng khi có người đến, duy trì khoảng cách thân thể, đảm bảo tất cả mọi người đều đeo khẩu 
trang hoặc tấm chắn mặt trong khuôn viên trường học, và đảm bảo không có khách đến thăm hoặc 
gia đình nào đi vào các tòa nhà của trường thông qua văn phòng phía trước.  

Thư viện 
Các thư viện sẽ đóng cửa, mặc dù thủ thư có thể mang sách đến cho học sinh và/hoặc học sinh có 
thể nhận được sách trong lớp học của mình. Sách sẽ cần được khử trùng (lau sạch) sau khi sử dụng.  

Chuyến đi thực địa và qua đêm 
Những chuyến đi này sẽ không được phép diễn ra trong thời gian này. 
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Các Vật liệu 
Tất cả giấy viết, bút chì, bút dạ, chromebook cần được sử dụng bởi một học sinh duy nhất và không 
được dùng chung. Khi có thể, giáo viên sẽ giao sách học cho từng học sinh. Nếu dùng chung, sách sẽ 
cần được khử trùng (lau sạch) sau khi sử dụng.  

Tủ để đồ 
Tủ để đồ sẽ không được sử dụng, vì vậy học sinh cần mang đồ đạc vào trong lớp học của mình. Trong 
những tình huống hãn hữu, trường học có thể đưa ra ngoại lệ cho những học sinh cần sử dụng tủ để 
đồ như trong IEP và/hoặc Kế hoạch 504 của các em.  

Thông gió và quạt 
Do các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của virus COVID-19, sẽ không được 
phép sử dụng quạt xách tay, thiết bị điều hòa không khí cửa sổ, thiết bị làm mát xách tay và/hoặc 
quạt điều hòa để thổi không khí ra khắp phòng. Các đối tác y tế của chúng tôi khuyến cáo rằng những 
loại thiết bị này có thể làm tăng nguy cơ lây lan virus. Trong khi một số công cụ làm mát truyền thống 
không có sẵn, chúng tôi đã đầu tư 5 triệu đô-la trong Quỹ Đạo luật CARES để đảm bảo chúng tôi có 
khả năng kiểm soát luồng không khí, lọc không khí và nhiệt độ tốt nhất có thể trong các cơ sở của học 
khu. 
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Giữ cho việc Vận chuyển bằng Xe buýt được An toàn và Lành 
mạnh 
Những thay đổi đối với dịch vụ vận chuyển trong năm học 2020-21 
Mặc dù chúng tôi sẽ bắt đầu năm học thông qua việc học từ xa, chúng tôi muốn cung cấp 
thông tin cập nhật về dịch vụ xe buýt để giúp quý vị lập kế hoạch cho việc trở lại học trên lớp 
vào cuối mùa thu này. Theo hướng dẫn y tế và giãn cách xã hội đối với việc vận chuyển, các xe 
buýt của chúng tôi sẽ chỉ có thể vận hành ở mức 33% công suất tối đa. Thật không may, điều 
này có nghĩa là nhiều học sinh — bao gồm hầu hết học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 
thông thuộc hệ giáo dục thông thường — sẽ không còn đủ điều kiện để đi xe buýt màu vàng 
đến trường. Các học sinh trung học phổ thông có đủ điều kiện vẫn có thể sử dụng thẻ đi xe 
buýt DPS-RTD.  

DPS sẽ ưu tiên vận chuyển những học viên nhỏ tuổi nhất và có nhu cầu cao nhất của chúng 
tôi, cũng như những học sinh có quyền hợp pháp để được chuyên chở, chẳng hạn như những 
học sinh trong chương trình giáo dục đặc biệt mà việc chuyên chở của các em này đã được 
xác định trong kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) hoặc những học sinh vô gia cư. Danh sách đầy 
đủ các trường sẽ tiếp tục nhận dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt có tại đây. Để được hướng 
dẫn về cách kiểm tra điều kiện hội đủ để được vận chuyển của học sinh, vui lòng nhấp vào 
đây. 

Khẩu trang 
Tài xế xe buýt và học sinh phải đeo khẩu trang khi ở trên xe buýt trong suốt thời gian đi xe. 

Sàng lọc Sức khỏe 
Các gia đình cần tiến hành sàng lọc sức khỏe trước khi lên xe buýt. 

Chỗ ngồi 
Xe buýt sẽ chỉ cho phép một trẻ em ngồi mỗi ghế, với tối đa 24 học sinh trên mỗi xe buýt. Anh chị em 
hoặc thành viên của cùng hộ gia đình có thể được phép chia sẻ cùng một chỗ ngồi. 

+Passes 
Học sinh phải sử dụng +Pass khi đi xe buýt của DPS. Điều này sẽ giúp chúng tôi thực hiện công việc 
tìm kiếm người tiếp xúc nếu có học sinh hoặc tài xế xét nghiệm dương tính với COVID-19. +Passes sẽ 
được chuyển đến trường học của con quý vị để phân phát vào đầu năm học 2020-21. 
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Xã hội-Cảm xúc và Sức khỏe Tâm thần  
Chúng tôi biết học sinh của mình có thể sẽ có nhu cầu lớn hơn nữa đối với các dịch vụ sức 
khỏe tâm thần do tác động của đại dịch cũng như do mức độ gia tăng của các tổn thương kinh 
tế và chủng tộc trên khắp đất nước. Để giúp học sinh của chúng tôi ứng phó với các vấn đề tiêu 
cực -- và tiếp tục phát triển -- chúng tôi vẫn đang cam kết để đưa việc học xã hội-cảm xúc 
song song với việc học văn hóa trong tất cả các nội dung của chương trình giảng dạy, và hỗ trợ 
sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các học sinh, gia đình và nhân viên 
của chúng tôi. 

 

 

Hỗ trợ Xã hội-Cảm xúc 
Năm học này, chúng tôi sẽ tăng cường sàng lọc và đào tạo về sức khỏe xã hội cảm xúc trong các 
trường học, bao gồm: 

• Sàng lọc Xã hội Cảm xúc cho học sinh 

• Chương trình học phòng chống tự tử được dạy ở các lớp 5, 6 và 9 

• Giáo dục chủ động để giảm kỳ thị về sức khỏe tâm thần cho cả học sinh và người lớn 

• Đào tạo cho các giáo viên và các nhân viên khác trong trường về cách phát hiện các dấu hiệu 
và giải quyết các nhu cầu phức tạp của học sinh trong thời gian này: 

○ Tích hợp các khóa đào tạo về các biện pháp, hành vi dựa trên hiểu biết về sang chấn, 
học tập xã hội cảm xúc, kỷ luật và đào tạo y tế cụ thể về COVID  

○ Cách để cung cấp một cách hiệu quả các hỗ trợ sức khỏe tinh thần và hỗ trợ xã hội 
cảm xúc trong khi học từ xa 

• Các trường đặc quyền của chúng tôi sẽ cung cấp chương trình xã hội-cảm xúc có hiệu quả, 
mặc dù cách tiếp cận của họ có thể khác. Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi lại thông tin 
với trường đặc quyền của họ. 
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Dịch vụ và Hỗ trợ Sức khỏe Tâm thần 
Chúng tôi khuyến khích quý vị tiếp cận các nguồn trợ giúp dựa trên cộng đồng của chúng tôi để được 
trợ giúp về sức khỏe tâm thần đối với con em quý vị, bao gồm: 

● Liên hệ với nhóm hỗ trợ tại trường quý vị để tìm hiểu về những dịch vụ sức khỏe tâm thần nào 
hiện có sẵn, bao gồm các chuyên gia tâm lý học, nhân viên xã hội và cố vấn tại trường học.  

● Các hỗ trợ sức khỏe tâm thần có sẵn thông qua 18 Trung tâm Y tế tại Trường học  

● Các nhà cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng, bao gồm Mental Health Center 
of Denver (Trung tâm Sức khỏe Tâm thần của Denver), Jewish Family Service (Dịch vụ Gia 
đình Do Thái), Maria Droste Counseling (Tư vấn Maria Droste) và Denver Children’s Advocacy 
Center (Trung tâm Vận động cho Trẻ em Denver), cung cấp dịch vụ cho học sinh tại hơn 80 
tòa nhà trường học. Vui lòng liên hệ với đội ngũ sức khỏe tâm thần của trường quý vị để biết 
thêm thông tin. 

● Hãy truy cập trang web của chúng tôi để có thêm các nguồn trợ giúp dành cho gia đình để hỗ 
trợ xã hội-cảm xúc và sức khỏe tâm thần.  
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Các Dịch vụ Thiết yếu  
Dịch vụ Thực phẩm 
DPS sẽ tiếp tục cung cấp các bữa ăn nhận và mang đi vào mùa thu này để đảm bảo rằng học 
sinh được tiếp cận với các bữa ăn dinh dưỡng, đáng tin cậy để giúp các em tiếp tục học tập và 
phát triển, dù ở nhà hay ở trường.  

 

 

Hỗ trợ Sức khỏe tại Trường học 

Ứng phó với COVID 
DPS có một nhóm ứng phó với COVID sẽ hỗ trợ các trường học, nhân viên, và các gia đình trên toàn 
học khu khi phát sinh các ca nhiễm. Mỗi trường sẽ chỉ định hai điều phối viên COVID để làm việc với 
nhóm ứng phó với COVID của học khu.  

Các Trung tâm Y tế tại Trường học 
Tất cả 18 Trung tâm Y tế tại Trường học của Denver Health sẽ mở cửa để hỗ trợ các nhu cầu sức 
khỏe của học sinh miễn phí cho các gia đình, bao gồm cả việc chủng ngừa bắt buộc. Các trung tâm 
của chúng tôi cũng sẽ có thể hỗ trợ các vấn đề liên quan đến COVID-19, chẳng hạn như đánh giá tình 
trạng học sinh bị bệnh và kết nối học sinh đến làm xét nghiệm tại các cơ sở khác của Denver Health. 
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Các Nguồn trợ giúp và Hỗ trợ Bổ sung 
Để được giải đáp các câu hỏi y tế liên quan đến COVID-19, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ y 
tế của quý vị.  

Đường dây Hỗ trợ Gia đình và Cộng đồng 
720-423-3054 

face@dpsk12.org  

 

Các Trung tâm FACE 
Liên hệ với một trong các trung tâm của chúng tôi để được hỗ trợ về thực phẩm, hỗ trợ tiền thuê nhà, 
nguồn trợ giúp việc làm, chăm sóc sức khỏe, các nhu cầu cơ bản, hỗ trợ tiền điện, và các hỗ trợ khác 

• John H. Amesse Elementary, 720-424-2961 hoặc Ambar_Suero@dpsk12.org 
• Johnson Elementary, 720-424-2970 hoặc Lindsey_Hazel@dpsk12.org 

 

Hỗ trợ Công nghệ 
Fadlan mar kasta la xariir dugsiga cunugaaga marka koobaad. 

Haddii aad qabto baahiyo dheeraad ah oo taageero, fadlan wac:  
720.423.3163 (ood helayso 6:45am-4:45pm). 

 

 

 

 

  

 
  

Để biết về thông tin, thông báo và nguồn trợ giúp cập nhật 
nhất, vui lòng truy cập www.dpsk12.org.  
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Hướng dẫn Ở nhà 
 

 Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông 

Kế hoạch 
Học tập 

Kịch bản Học tập Từ xa 

Giảng dạy  Video: trực tiếp & theo nhịp độ tự chọn 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Các Tiêu 
chuẩn & Quy 
trình Y tế 

Quy mô Nhóm Không Có 

Khẩu trang Tuân theo các Lệnh của Thống đốc khi ở nơi công cộng 

Khoảng cách 
Thân thể Tuân theo các hướng dẫn của CDC khi ở nơi công cộng 

Các Cuộc Họp 
của Người lớn Qua mạng 

Vệ sinh Tuân theo các hướng dẫn của CDC khi ở nhà và ở nơi công cộng 

Vận chuyển Không cung cấp 

Dịch vụ Thực phẩm Các bữa ăn nhận và mang về và các địa điểm phân phối 

Dịch vụ Sức khỏe Thể chất Các Phòng khám Sức khỏe tại Trường học mở cửa 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Luôn có sẵn các nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý học; các đối 
tác sức khỏe tâm thần cộng đồng để phục vụ 

*Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi lại trường của họ về các hệ thống LMS đang được sử dụng. 
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Hướng dẫn Ở Nhà An toàn Hơn 
 Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông 

 
 
Kế hoạch 
Học tập 

Kịch bản Học tập Học từ xa - HOẶC - 
trên lớp 100% Học từ xa - HOẶC - Kết hợp (trên lớp/từ xa) 

Giảng dạy  Trực tiếp & theo nhịp độ tự chọn bằng video; 
giảng dạy trên lớp khi điều kiện y tế cho phép 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Các Tiêu 
chuẩn & Quy 
trình Y tế 

Quy mô Nhóm 

Tối đa 35 học 
sinh/nhóm 

Tối đa 4 giáo 
viên/nhóm 

Tối đa 35 học sinh/nhóm 
Tối đa 3 giáo viên/nhóm 

Khẩu trang Bắt buộc đeo khi trên sân trường và khi vận chuyển bằng xe buýt 

Khoảng cách 
Thân thể 

Khoảng cách giãn cách xã hội 3’ đối với học sinh, khoảng cách giãn cách 
xã hội 6’ đối với người lớn 

Các Cuộc Họp 
của Người lớn Qua mạng 

Vệ sinh 
Tất cả học sinh và nhà giáo sẽ được yêu cầu rửa tay (hoặc sử dụng nước 
rửa tay diệt khuẩn) khi đến và ít nhất hai giờ một lần. Các phòng học và 

cơ sở vật chất của trường sẽ được khử trùng thường xuyên. 

Vận chuyển 

Có sẵn cho những học 
viên nhỏ tuổi nhất và 
có nhu cầu cao nhất, 
cũng như những học 

sinh có quyền hợp 
pháp để được chuyên 
chở, chẳng hạn như 

những học sinh vô gia 
cư hoặc những học 
sinh mà việc chuyên 
chở có trong chương 

trình giáo dục đặc biệt 
Kế hoạch Giáo dục Cá 
nhân (IEP) của các em 

 
Danh sách các trường 
nhận dịch vụ xe buýt 

Có sẵn cho những 
học sinh có quyền 
hợp pháp để được 
chuyên chở, chẳng 
hạn như những học 
sinh vô gia cư hoặc 
những học sinh mà 
việc chuyên chở có 
trong chương trình 

giáo dục đặc biệt Kế 
hoạch Giáo dục Cá 
nhân (IEP) của các 

em 

Có sẵn cho những học 
sinh có quyền hợp pháp 

để được chuyên chở, 
chẳng hạn như những 

học sinh vô gia cư hoặc 
những học sinh mà việc 

chuyên chở có trong 
chương trình giáo dục 

đặc biệt Kế hoạch Giáo 
dục Cá nhân (IEP) của 

các em 
Thẻ đi xe buýt DPS-RTD 
dành cho các học sinh 

có đủ điều kiện 
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Dịch vụ Thực phẩm Các bữa ăn nhận và mang về và các địa điểm phân phối và/hoặc được 
cung cấp trong các trường học theo hướng dẫn y tế 

Dịch vụ Sức khỏe Thể chất Các Phòng khám Sức khỏe tại Trường học mở cửa 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Luôn có sẵn các nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý học; các đối tác 
sức khỏe tâm thần cộng đồng để phục vụ 

*Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi lại trường của họ về các hệ thống LMS đang được sử dụng. 

 

 

Hướng dẫn Bảo vệ Hàng xóm của Chúng ta 
 

 Tiểu học Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông 

 
 
Kế hoạch 
Học tập 

Kịch bản Học tập Trên lớp Kết hợp (trên lớp/từ xa) hoặc Trên Lớp 

Giảng dạy  Trên lớp học khi điều kiện y tế cho phép 

LMS* Seesaw* Schoology* Schoology* 

Các Tiêu 
chuẩn & Quy 
trình Y tế 

Quy mô Nhóm 

Quy mô lớp học thông 
thường có thể khả thi. 

Tỷ lệ giáo viên/học 
sinh vẫn đang được 

xây dựng 

Vẫn đang được xây dựng, đang chờ hướng dẫn 
bổ sung về quy mô nhóm. 

Khẩu trang Bắt buộc đeo khi trên sân trường và khi vận chuyển bằng xe buýt 

Khoảng cách 
Thân thể 

Khoảng cách giãn cách xã hội 3’ đối với học sinh, khoảng cách giãn cách 
xã hội 6’ đối với người lớn 

Các Cuộc Họp 
của Người lớn Qua mạng 

Vệ sinh Tuân theo các hướng dẫn của CDC khi ở nhà và ở nơi công cộng 

Vận chuyển 

Có sẵn cho những học 
viên nhỏ tuổi nhất và 
có nhu cầu cao nhất, 
cũng như những học 

Có sẵn cho những 
học sinh có quyền 
hợp pháp để được 
chuyên chở, chẳng 

Có sẵn cho những học 
sinh có quyền hợp pháp 

để được chuyên chở, 
chẳng hạn như những 
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sinh có quyền hợp 
pháp để được chuyên 
chở, chẳng hạn như 

những học sinh vô gia 
cư hoặc những học 
sinh mà việc chuyên 
chở có trong chương 

trình giáo dục đặc biệt 
Kế hoạch Giáo dục Cá 
nhân (IEP) của các em 

 
Danh sách các trường 
nhận dịch vụ xe buýt 

hạn như những học 
sinh vô gia cư hoặc 
những học sinh mà 
việc chuyên chở có 
trong chương trình 

giáo dục đặc biệt Kế 
hoạch Giáo dục Cá 
nhân (IEP) của các 

em 

học sinh vô gia cư hoặc 
những học sinh mà việc 

chuyên chở có trong 
chương trình giáo dục 

đặc biệt Kế hoạch Giáo 
dục Cá nhân (IEP) của 

các em 
Thẻ đi xe buýt DPS-RTD 
dành cho các học sinh 

có đủ điều kiện 

Dịch vụ Thực phẩm 

Các bữa ăn được cung 
cấp tại trường học, 

tuân theo các hướng 
dẫn y tế 

Các bữa ăn nhận và mang về và các địa điểm 
phân phối và/hoặc được cung cấp trong các 

trường học theo hướng dẫn y tế 

Dịch vụ Sức khỏe Thể chất Các Phòng khám Sức khỏe tại Trường học mở cửa 

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Luôn có sẵn các nhân viên xã hội và chuyên gia tâm lý học; các đối tác 
sức khỏe tâm thần cộng đồng để phục vụ 

*Các gia đình trường đặc quyền cần hỏi lại trường của họ về các hệ thống LMS đang được sử dụng. 

 


