
Quay trở lại thông tin trường học: 
* Xa cách xã hội sẽ khó khăn theo nhiều cách với việc mở lại trường. Có một số lượng xe buýt 
hạn chế, và chúng tôi có không gian lớp học hạn chế. Sinh viên và nhân viên sẽ tạo khoảng cách 
xã hội nhiều nhất có thể để cố gắng giữ cho mọi người khỏe mạnh. 
 
* Các gia đình khác nhau có nhu cầu và tình huống khác nhau. Bởi vì điều này, học từ xa toàn 
thời gian sẽ là một lựa chọn cho học sinh trong năm học 2020-2021. Học từ xa sẽ cho phép học 
sinh tiếp tục ghi danh vào các Trường học Quận DeSoto trong khi nhận được hướng dẫn trực 
tuyến do giáo viên hỗ trợ tại nhà. Phụ huynh có thể đăng ký bằng cách hoàn thành đơn đăng ký 
học từ xa trên trang web của Trường DeSoto County. (Chi tiết hơn ở trang sau) 
Nếu bạn có thắc mắc về quy trình đăng ký, hãy gửi email đến distelonearning@dcsms.org hoặc 
kiểm tra với giáo viên EL của con bạn. Mặc dù tương tác mặt đối mặt là một phương tiện giảng 
dạy tốt hơn, tùy chọn học từ xa có sẵn cho các bậc cha mẹ không muốn con cái họ trong lớp 
học. 
 
* Mọi người phải được chuẩn bị cho việc đóng cửa có thể. Phụ huynh phải có kế hoạch có thể 
được kích hoạt ngay lập tức nếu đóng cửa trường học hoặc nếu con cái họ không thể đến 
trường vì tình trạng cách ly. Các kế hoạch có thể phải thay đổi trong vòng 24 giờ, vì vậy điều 
quan trọng là phụ huynh phải cập nhật địa chỉ email và số điện thoại trong hồ sơ với trường học 
của con họ. 
 
Thông tin về kế hoạch trở lại trường 2020-2010 để giúp bạn quyết định: 
 
Quán cà phê: 
Bữa sáng của học sinh sẽ là bữa ăn Grab Grab và Go trực tiếp mà học sinh sẽ mang đến lớp học. 
Các trường học có thể thay đổi lịch ăn trưa để ít sinh viên vào nhà ăn cùng một lúc và các 
trường cũng có thể phục vụ bữa trưa trong lớp trong một số tình huống. 
Khoảng cách xã hội sẽ được thúc đẩy trong các dòng phục vụ và tại các bàn ăn. 
 
Xe buýt: 
Vì khoảng cách xã hội trên xe buýt sẽ là một thách thức, phụ huynh được khuyến khích cung 
cấp phương tiện giao thông đến trường nếu có thể. 
Chúng tôi khuyến nghị các bậc cha mẹ cung cấp mặt nạ cho con cái của họ để vận chuyển xe 
buýt. 
Mỗi xe buýt sẽ được vệ sinh giữa các tuyến và xe buýt sẽ được làm sạch sâu thường xuyên nhất 
có thể. 
Một biểu đồ chỗ ngồi sẽ được phát triển để duy trì càng nhiều khoảng cách càng tốt. 
Anh chị em có thể được yêu cầu ngồi cùng một chỗ để cho phép nhiều cơ hội xa cách xã hội 
hơn cho học sinh. 
 
Hướng dẫn xây dựng: 
Tất cả các cơ sở sẽ được làm sạch sâu trước khi sinh viên và nhân viên trở về, và các tòa nhà sẽ 
được làm sạch sâu theo lịch trình thường xuyên. 



Mỗi trường sẽ có một nhân viên bảo trì được dành riêng để dọn dẹp các khu vực thường xuyên 
chạm vào trong suốt cả ngày học. 
 
Hướng dẫn vận hành: 
 
• Sẽ có chuyển động tối thiểu trong lớp học. Sau khi học sinh được ngồi, họ sẽ được giữ chỗ 
ngồi trừ khi được giáo viên hướng dẫn di chuyển đến một địa điểm khác. 
• Thủ tục đến vào buổi sáng và thay đổi lớp học có thể được thay đổi ở mỗi trường để thúc đẩy 
sự xa cách xã hội. 
• Các hội đồng trường học sẽ diễn ra ngoài trời với các thủ tục xa cách xã hội là khả thi. 
• Học sinh sẽ nghe các thông báo liên lạc thường xuyên về sốt, bệnh tật và vệ sinh tốt. 
• Việc sử dụng các đối tượng được chia sẻ lúc nghỉ sẽ bị hạn chế. 
• Việc sử dụng các tài liệu được chia sẻ trong lớp sẽ bị hạn chế. Mỗi học sinh sẽ có tài liệu riêng, 
bút chì, bút màu, v.v. 
• Ở các lớp tiểu học, giáo viên có thể chuyển đổi và học sinh có thể ở cùng một lớp cả ngày khi 
khả thi. 
• Làm việc nhóm sẽ bị hạn chế để thúc đẩy sự xa cách xã hội. 
• Tất cả học sinh phải đối mặt theo cùng một hướng trong lớp khi khả thi. Điều này phụ thuộc 
vào nội thất lớp học, ghi danh và kích thước phòng. 
• Giáo viên sẽ giữ các sắp xếp chỗ ngồi giống nhau trên cơ sở hàng tuần. 
 
 
Sức khỏe & Vệ sinh: 
 
• VeryMỗi trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ có một y tá tại chỗ, toàn 
thời gian. 
• Bởi vì việc xa cách xã hội thường sẽ là một thách thức, chúng tôi khuyến nghị cha mẹ nên 
cung cấp mặt nạ cho trẻ nếu phù hợp với lứa tuổi. Mặc dù không cần đeo khẩu trang, khẩu 
trang có thể làm giảm nguy cơ lây truyền COVID-19 và mặt nạ làm giảm đáng kể khả năng học 
sinh bị Bộ Y tế bang Mississippi cách ly trong 14 ngày vì tiếp xúc gần gũi với trường với COVID-
19 đã được xác nhận trường hợp 
• Học sinh sẽ được dạy và nhắc nhở về việc rửa tay đúng cách và che miệng. 
• Các chuyến đi thực địa sẽ không được phép cho đến khi có thông báo mới. Tình trạng này sẽ 
được theo dõi trong suốt năm học. 
• Loa khách sẽ không được phép cho đến khi có thông báo mới. Tình trạng này sẽ được theo 
dõi trong suốt năm học. 
• Các vật liệu dùng chung (như máy tính) sẽ được làm sạch sau mỗi lần sử dụng. 
• Học sinh được khuyến khích mang theo chai nước của mình từ nhà. 
• Trang chủ là điểm sàng lọc đầu tiên trên tính liên tục. Yêu cầu phụ huynh kiểm tra các triệu 
chứng và kiểm tra nhiệt độ của con mình mỗi sáng trước khi đi học. Các gia đình được khuyến 
khích tự repo 


