Việc học tập của lớp K đến lớp 12 trong thời gian COVID-19
K to 12 learning during COVID-19

Hướng dẫn và kế hoạch cho học sinh trong năm học
2020-21.

Tổng Quan
Hạn chế bắt buộc – Toàn tỉnh bang – Bắt đầu từ ngày 30
tháng Mười Một
Học sinh các lớp 7-12


Chuyển sang học tại nhà từ ngày 30 tháng Mười Một đến ngày 8 tháng
Một, ngoại trừ trong thời gian nghỉ đông*



Tiếp tục các lớp học trực tiếp vào ngày 11 tháng Một



Các kỳ thi lấy bằng tốt nghiệp là tùy chọn đối với thời gian còn lại của
năm học. Học sinh và gia đình các em có thể lựa chọn làm bài thi hoặc
xin miễn các kỳ thi tháng Một, tháng Tư, tháng Sáu và tháng Tám năm
2021.

Học sinh các lớp K-6


Điều này bao gồm Các Dịch Vụ Mầm Non Early Childhood Services



Tiếp tục việc học trực tiếp cho đến kỳ nghỉ đông đã được lên lịch của
các em (thông thường vào ngày 18 tháng Mười Hai*)



Chuyển sang học tại nhà sau kỳ nghỉ đông cho đến ngày 8 tháng Một



Tiếp tục các lớp học trực tiếp vào ngày 11 tháng Một

*Các trường học có lịch nghỉ đông khác nhau, hãy kiểm tra với trường của
bạn để biết chi tiết.

Classification: Protected A

Hỗ trợ học sinh khuyết tật và trong các chương trình tiếp cận cộng đồng
Tất cả mọi học sinh khuyết tật cần hỗ trợ và dịch vụ ở bất kỳ lớp nào mà nhu
cầu không thể được đáp ứng thông qua việc học tại nhà và học sinh trong các
chương trình tiếp cận cộng đồng outreach programs có thể tiếp tục nhận sự
hỗ trợ và các dịch vụ trực tiếp tại trường, không phụ thuộc vào việc chuyển
sang học tại nhà trước và sau kỳ nghỉ đông.


Việc miễn học trực tiếp này được dựa trên lời khuyên của Viên Chức
Trưởng Y Tế.



Tham khảo ý kiến của phụ huynh, thì các trường được mong đợi sẽ tiếp
tục cung cấp cho học sinh khuyết tật các dịch vụ và hỗ trợ mà các em
cần.



Phụ huynh nên làm việc với giáo viên và hiệu trưởng trường học của
mình về những sắp xếp thích hợp.

Sắp xếp công việc cho nhân viên trường học
Các cơ quan quản lý trường học địa phương, với tư cách là người sử dụng
lao động, chịu trách nhiệm về các quyết định liên quan đến việc nhân viên
nhà trường tiếp tục làm việc tại trường hay làm việc tại nhà.
Các quyết định và cách tiếp cận của cơ quan quản lý trường học phải tiếp tục
tuân theo các biện pháp Sức Khỏe và An Toàn Lao Động cũng như các biện
pháp y tế tỉnh bang.

Classification: Protected A

