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Chào mừng các em học sinh quay lại Lớp học!



Việc học trực tiếp trên lớp sẽ rất 

khác biệt.  Tất cả các hướng dẫn 

và quy trình an toàn của chúng 

tôi sẽ giúp đảm bảo rằng chúng 

tôi không chỉ giữ an toàn cho các 

học sinh của mình mà còn là cho 

MỌI NGƯỜI.

Giữ an toàn là trách nhiệm 

của MỌI NGƯỜI! 

Ưu tiên số 1 của chúng tôi là An 

toàn & Sức khỏe



Nhờ vào sự cần mẫn của Cô Hiệu phó 

Williams, các học sinh của chúng ta đã có 

được một lịch học từ xa nghiêm ngặt, được 

dạy liên tục bởi các giáo viên bộ môn ưu tú 

trong cả Quý 1 và Quý 2.

Lịch học hàng ngày trên lớp của học sinh sẽ 

không thay đổi khi các em trở lại trường để 

học nốt năm!

Ưu tiên số 2 là Chương trình Học 

Hiệu quả và Lịch học Liên tục



Kể từ khi bắt đầu năm học 

thông qua việc học từ xa, 

chúng tôi đã cung cấp các bài 

giảng về Cảm xúc-Xã hội hàng 

ngày, để hỗ trợ tất cả học sinh 

và giúp các em tư duy như 

những Tú Tài Quốc tế!

Ưu tiên số 3 là Chương trình Cảm 

xúc/Xã hội & Học tập Hiệu quả



Hãy đảm bảo an toàn sức khỏe 

từ nhà!
Khi con quý vị thức dậy, hãy đảm bảo rằng các 

em khỏe mạnh 100% và không có các triệu 

chứng đặc trưng như sốt, mệt mỏi nghiêm trọng, 

ho bất thường, thở gấp, ớn lạnh, đau họng, mất 

khứu giác và đau cơ.

Nếu con quý vị cảm thấy 

không khỏe, hãy Ở NHÀ.
Hãy nhớ thông báo về việc học sinh nghỉ bằng cách 

gọi số 720.423.9600 hoặc gửi email đến 

BearValleyInternational_MainOffice@dpsk12.org



Sàng lọc Sức khỏe Tại nhà

Học sinh PHẢI hoàn thành việc sàng lọc sức khỏe tại nhà trước khi rời nhà 

đến trường.

MỌI NGƯỜI có trách nhiệm không chỉ giữ an toàn cho riêng gia đình mình 

mà còn cho TẤT CẢ các gia đình khác trong cộng đồng của chúng ta. 

Trung thực và chu đáo là những điều tốt nhất để giúp chúng ta giữ an toàn 

cho hàng xóm của mình. 

Làm cách nào để đảm bảo con tôi hoàn toàn khỏe mạnh trước khi 

đến trường:

Hãy sử dụng công cụ sàng lọc COVID-19 Student Safe Access

Nhấp vào đây để Sàng lọc triệu chứng tại nhà cho phụ huynh

Cả hai nguồn trợ giúp này đều sẽ được chia sẻ qua email, tin nhắn và 

mạng xã hội

https://live.safeaccess.app/en/organizations/gdnTNQ/attest
https://drive.google.com/file/d/1VdL-vLQF9t1WQTYwFv8-Tmh_Dcvkbizf/view


Phát hiện Học sinh có Triệu chứng tại 

Trường

Trước khi vào lớp học, và khi xếp hàng bên ngoài, các Nhân viên sẽ 

xác nhận từng học sinh xem các em đã tham gia và ĐẠT tiêu chí 

sàng lọc sức khỏe tại nhà hay chưa.   

Nếu con quý vị được phát hiện có triệu chứng trước khi vào lớp, 

các em sẽ được đưa đến Phòng Chăm Sóc của chúng tôi để cách 

ly cho đến khi có người thân đến đón.

Nếu quý vị nhận được cuộc gọi từ Y tá Kim hoặc Điều phối viên 

Covid của chúng tôi, thì gia đình có trách nhiệm đón con mình sớm 

nhất có thể vì các em sẽ không được phép trở lại lớp học của mình.

Hãy chắc chắn rằng người thân trong gia đình sẽ đón con quý vị đã 

được đăng ký trong danh sách người liên hệ khẩn cấp. 



Hướng dẫn về Sức khỏe và An toàn

❖ Việc sàng lọc sức khỏe phải được hoàn thành trước khi rời 

nhà đến trường mỗi sáng

❖ Học sinh phải đeo khẩu trang trừ lúc ăn.

❖ Chúng tôi sẽ không sử dụng vòi nước, học sinh phải mang 

theo chai nước riêng.

❖ Học sinh có thể sẽ phải ở trong MỘT phân nhóm gồm tối 

đa 35 học sinh trong một khoảng thời gian kéo dài.

❖ Học sinh sẽ phải giữ khoảng cách giãn cách xã hội là 6 

feet

❖ Tối đa bốn người lớn mỗi lớp học sẽ luân phiên nhau trực 

trong các lớp học trên lớp theo phân nhóm mỗi ngày.  Các 

giáo viên sẽ hỗ trợ cho 2 phân nhóm.

❖ Các phân nhóm sẽ được chỉ định một lối đi để vào và ra 

tòa nhà.

Những hướng dẫn này được Denver Health và DDPHE 

phối hợp với Nhóm Lãnh đạo Học khu Công lập Denver 

cung cấp cho các trường học.



Hãy đeo Khẩu trang!
Tầm quan trọng của Khẩu trang và Giãn cách Xã hội

● Khi nào tôi phải đeo khẩu trang?

○ Mọi người PHẢI đeo khẩu rang MỌI LÚC khi ở trong tòa nhà

■ Trường hợp ngoại lệ: Có thể tháo tạm khẩu trang để ăn trưa 

trong lớp học  

■ Phải ngồi và giữ khoảng cách giãn cách xã hội (6 feet) với giáo 

viên/bạn cùng lớp gần nhất

■ Tất cả học sinh PHẢI quay mặt về cùng một hướng khi bỏ 

khẩu trang và ăn trong lớp 

● Có thể tháo khẩu trang khi ăn trưa ở ngoài trời

○ Học sinh PHẢI ngồi trong khu vực ăn trưa theo phân nhóm được 

chỉ định và giữ khoảng cách giãn cách xã hội (6 feet) 

○ Nếu một học sinh đứng lên để di chuyển trong khu vực được chỉ 

định, phải đeo lại khẩu trang 

○ Nhân viên phải đeo khẩu trang khi đứng ngoài giám sát học sinh 

ăn trưa  

● Phải đeo khẩu trang mọi lúc khác khi ở trong tòa nhà 

○ Bao gồm: Trong giờ học, trong hội trường, trong nhà vệ sinh



Tầm quan trọng của Khẩu trang và Giãn 

cách Xã hội

Cách đeo khẩu trang đúng cách là gì?

● Khẩu trang của quý vị cần luôn che 

kín cả mũi và miệng của quý vị!

Giãn cách xã hội nghĩa là gì?

● Tại BVI, giãn cách xã hội có nghĩa là 

quý vị phải đeo khẩu trang và giữ 

khoảng cách 6 feet với những người 

khác (bạn cùng lớp, giáo viên và 

nhân viên khác)  



Nếu học trực tiếp trên lớp, học sinh sẽ 

quay lại học vào những ngày nào?

★ Lớp 7  = Thứ Năm 1/21

★ Lớp 8 = Thứ Năm 1/21 

★ Lớp 6 = Thứ Tư 1/20



Đến Trường vào Buổi sáng -Những Thời 

điểm Quan trọng Cần biết:
Vì lý do an toàn và sức khỏe Học sinh không được phép vào khuôn viên trường 

cho đến 8:15am.



Học sinh Đến trường

● Khu vực đưa đón:

○ Phía trước tòa nhà (S Golden Way)  = lớp 6

○ Sân bóng rổ (W. Columbia) = lớp 7 

○ Lối vào Bên hông/Lối vào Xe buýt (W Bates) = lớp 8

● Bữa ăn sáng của Học sinh:

○ Học sinh đến trường ăn sáng sẽ có thể được đón tại cửa cấp lớp 

và ăn ở bên ngoài

○ Học sinh phải ăn trong các khu vực ăn sáng được chỉ định trong 

khi vẫn tuân thủ các hướng dẫn về giãn xa xã hội 

○ Tất cả rác phải được vứt bỏ đúng cách 

● Lối đi của Học sinh:

○ Học sinh sẽ đến trường và đi bộ đến các cửa theo phân nhóm của 

mình 

○ Học sinh sẽ tìm thấy phân nhóm và hàng của mình theo “Dấu 

chân Yeti” (khoảng cách 6ft giữa tất cả các dấu chân)

○ Kiểm tra Triệu chứng 



Học sinh lớp 6 đến trường vào buổi sáng



Học sinh lớp 7 đến trường



Học sinh lớp 8 đến trường



Nếu con tôi đến muộn thì sao? 

● Học sinh đến trường muộn sẽ được đón tại cửa 

chính ngoài South Golden Way (lối vào cho học 

sinh lớp 6) 

● Một thành viên của Nhóm Quản Trị Viên hoặc RCT 

sẽ đón (các) học sinh và tiến hành kiểm tra nhiệt độ 

và triệu chứng 

● Học sinh sẽ được kiểm tra tại văn phòng chính và 

cập nhật trạng thái tại Infinite Campus

● Học sinh sẽ được nhân viên dẫn lên lớp 



Lịch chuông báo

8:30 - 8:40 10 phút
Thức dậy Buổi sáng & Vào lớp An 

toàn 

8:40 - 8:45 5 phút Chuyển tiếp / Giải lao

8:45 - 9:35 50 phút Khối 1

9:35 - 9:45 10 phút Chuyển tiếp / Giải lao

9:45 - 10:35 50 phút Khối 2

10:35 - 10:40 5 phút Chuyển tiếp / Giải lao

10:40 - 11:00 20 phút Bước Hai w/ LCs

11:00 - 11:30 30 phút Bữa trưa

11:30 - 12:20 50 phút Khối 3

12:20 - 12:25 5 phút Chuyển tiếp / Giải lao

12:25 - 1:15 50 phút Khối 4



Chromebook

➔ Học sinh được yêu cầu mang theo Chromebook Cho Mượn của 

DPS ĐÃ SẠC ĐẦY đến trường hàng ngày. Vui lòng đảm bảo gia 

đình quý vị có ba lô* đủ lớn để mang máy đến trường và về nhà 

một cách an toàn.

◆ Vui lòng gọi văn phòng lễ tân nếu quý vị chưa có Chromebook 

Cho Mượn của DPS

➔ Chúng tôi yêu cầu tất cả các học sinh thực hành thói quen sạc pin 

đúng cách bắt đầu từ bây giờ:

1. Cắm Chromebook vào mỗi tối ở một vị trí an toàn

2. Rút phích cắm khi học sinh đăng nhập vào Google Meet lần đầu

3. Thông báo cho văn phòng lễ tân nếu máy tính này không sạc 

được.  

*Chúng tôi có nhiều ba lô tại trường nếu quý vị có nhu cầu!



Ngoài CB + bộ sạc của mình, tôi cần có gì 

khác trước khi rời nhà đến trường?

★ Chai nước ★ Tai nghe

★ Túi đồ ăn trưa 
★ Điện thoại di 

động tắt nguồn

★ Khẩu trang ★ Áo khoác ngoài



Điện thoại di động và Tai nghe
Con tôi có thể mang điện thoại đến trường không?

CÓ, nhưng :
● Điện thoại di động phải được TẮT nguồn khi học sinh vào tòa nhà.  

● Học sinh phải để điện thoại di động trong ba lô cho cả ngày học, gồm cả 

thời gian giải lao và ăn trưa.

● Nếu học sinh bị phát hiện sử dụng điện thoại của mình trong ngày học, em đó 

sẽ được yêu cầu giao điện thoại cho một thành viên RCT để đảm bảo an toàn 

Con tôi có thể mang theo tai nghe hay tai nghe dạng núm 

không?

CÓ, nhưng :
● Chúng tôi sẽ có tai nghe và tai nghe dạng núm cho những học sinh không 

muốn mang chúng khỏi nhà

● BVIS không chịu trách nhiệm về bất kỳ tai nghe/tai nghe dạng núm bị mất/hư 

hỏng nào



Quy định về trang phục?



Không gian Học tập trong Lớp học

Học sinh sẽ ở trong cùng một lớp học cả ngày, trừ 

lúc nghỉ ăn trưa ngoài trời. Tổng cộng 4 giáo viên sẽ 

luân phiên trực trong lớp học này để giảng dạy trực 

tiếp.
● Duy trì Khoảng cách 6’. 

● Sử dụng dung dịch rửa tay thường xuyên

● Để một Chai Nước Cá Nhân tại bàn học 

● Không dùng chung Đồ dùng Cá nhân

● Không Chia Sẻ các Tư liệu



Dịch vụ Thực phẩm ở DPS

Bữa sáng VÀ bữa trưa sẽ tiếp tục MIỄN PHÍ cho tất cả học 

sinh DPS cho đến Tháng Sáu năm 2021!

Tất cả các bữa ăn sẽ được phục vụ trong từng túi/hộp đến 

lấy mang về.

Chúng tôi yêu cầu TẤT CẢ các gia đình điền thông tin vào 

Đơn Đăng Ký Bữa Trưa bắt buộc sớm nhất có thể nếu quý 

vị chưa điền đơn.

Các đơn đăng ký ăn trưa này sẽ hỗ trợ cho học sinh thông 

qua tài trợ trực tiếp của tiểu bang!
Gọi cho Bộ phận Dịch vụ Thực phẩm theo số 720-423-5600 nếu 

quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào 

https://www.myschoolapps.com/Application


Quy trình Sử dụng Nhà vệ sinh

● Không quá hai học sinh trong nhà vệ sinh cùng một lúc

● Chỉ một học sinh trong một phân nhóm được ra ngoài tại 

một thời điểm

● Hệ thống/việc giám sát nhà vệ sinh sẽ được triển khai 

trong phân nhóm 

● Mỗi cấp lớp sẽ có một nhà vệ sinh riêng 

● Nhân viên bổ sung sẽ có mặt ở hành lang để giúp giám 

sát 

● Các vòi nước sẽ bị cấm sử dụng.  Hãy đảm bảo rằng 

con quý vị mang đầy bình nước mỗi ngày.



Thực phẩm và Đồ uống

● Không dùng chung Đồ ăn Cá nhân  

● Mang theo một chai nước mỗi ngày

● Các vòi nước sẽ không được phép sử 

dụng

● Thực hành tốt vệ sinh trong khi ăn

● Rửa tay trước và sau khi ăn và/hoặc 

sử dụng dung dịch rửa tay

● Đeo lại khẩu trang sau khi ăn xong

Duy trì Khoảng cách Giãn 

cách Xã hội

Rửa tay Trước và Sau

Không Dùng Chung



Ăn trưa và Giải lao

Trong lớp: Ngày Thời tiết Khắc 

nghiệt 

● Các trạm ăn trưa sẽ được thiết 

lập ở vị trí trung tâm của mỗi hành 

lang cấp lớp 

● Theo mỗi phân nhóm tại một thời 

điểm, học sinh sẽ được ra khỏi 

lớp và đi bộ, tuân thủ cáccác quy 

trình an toàn tại hành lang và giãn 

cách xã hội, để lấy bữa trưa và đi 

bộ trở lại lớp. 

● Học sinh phải LUÔN tuân thủ các 

hướng dẫn về đeo khẩu trang và 

giữ khoảng cách xã hội! 

Ngoài trời: 

● Các trạm ăn trưa sẽ được thiết 

lập ở vị trí trung tâm của mỗi 

hành lang cấp lớp 

● Học sinh sẽ đi bộ, theo đúng các 

quy trình an toàn tại hành lang, 

để lấy bữa trưa và đi qua cửa 

cấp lớp được chỉ định cho việc 

ăn trưa (xem bản đồ, slide 21)

● Học sinh phải ở trong khu ăn 

trưa được chỉ định (xem bản đồ, 

slide 19) 

● Khi đến khu vực ăn trưa được 

chỉ định, học sinh có thể tháo 

khẩu trang khi ngồi xuống và giữ 

đúng khoảng cách giãn cách xã 

hội.





Tan học

Tất cả học sinh sẽ tan học vào lúc 1:15pm để về 

nhà phục vụ việc học tập không đồng bộ

●Học sinh sẽ rời khỏi mỗi phân nhóm tại một thời điểm cho mỗi 

cấp lớp; Quản trị viên & RCT sẽ ở ngoài cửa lớp học để thông báo 

khi nào tan học

●Giáo viên sẽ dẫn các học sinh của mình từ lớp học đến cửa ra 

được chỉ định (giống như lúc vào lớp buổi sáng) 

●Quản trị viên/RCT sẽ được chỉ định đến hành lang cấp lớp để trợ 

giúp học sinh tan lớp

●Học sinh sẽ phải ra khỏi khuôn viên trường ngay để đảm bảo sức 

khỏe và an toàn

●Việc học không đồng bộ dành cho học sinh sẽ bắt đầu khi các em 

về nhà 



Dạy kèm Sau giờ học

Mục tiêu số 1 của chúng tôi là đảm bảo việc duy 

trì an toàn trong quá trình học sinh trở lại trường 

để học tập trực tiếp trên lớp.

Do đó, chúng tôi sẽ tạm dừng một thời gian ngắn 

việc dạy kèm sau giờ học cả trực tiếp và trực 

tuyến cho đến ít nhất là ngày 1 Tháng Hai.

Việc tạm dừng này sẽ cho phép giáo viên và nhân 

viên làm việc cùng nhau và xây dựng lại hoạt 

động hỗ trợ sau giờ học để đảm bảo duy trì sự an 

toàn cho tất cả những người tham gia.   



Chúng tôi đề nghị quý vị tránh việc sắp xếp các cuộc hẹn trong 

ngày học. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng đôi khi điều này là 

không thể tránh khỏi và học sinh cần được đón sớm.

● Nhân viên văn phòng sẽ thông báo cho quản trị viên cấp lớp 

về việc học sinh được đón sớm 

● Nhân viên sẽ đón học sinh từ lớp học ra và đưa các em đến 

lối ra/vào chính

● Học sinh sẽ được giao cho người thân trong gia đình hoặc 

người giám hộ 

● Người lớn phải có giấy tờ tùy thân thích hợp và phải đăng ký 

trong danh sách người liên hệ khẩn cấp trong hồ sơ trước đó

Nếu tôi phải đón con trước 1:15pm thì sao?



Đưa đón Học sinh 

Dịch vụ Chuyên chở của DPS chỉ giới hạn cho những 

học sinh được hưởng quyền chuyên chở hợp pháp, 

chẳng hạn như học sinh khuyết tật và học sinh vô gia 

cư.  

Vui lòng liên hệ trực tiếp với Dịch vụ Chuyên chở của 

DPS qua số 720.423.4600 để xác minh xem con quý vị 

có đủ điều kiện hay không



Tuần Đầu Trở lại Trường học 

T2 1/18 - - Nghỉ học

Ngày lễ Martin Luther King

T3 1/19 - TẤT CẢ học sinh trở lại học tập
★ Ngày không đồng bộ/theo tốc độ học của bản thân

○ Không có Google Meet, hãy xem Schoology 

để biết bài tập môn học

T4 1/20
★ Ngày đầu tiên học sinh lớp 6 học tại trường

★ Học sinh lớp 7 và 8 tiếp tục học từ xa tại nhà

T5 1/21
★ Học sinh lớp 6 trở lại trường

★ Ngày đầu tiên học sinh lớp 7 VÀ lớp 8 học tại 

trường

T6 10/23
★ Tất cả học sinh học trực tiếp trên lớp tại trường!

Vui lòng đánh dấu lịch của quý vị!



Định hướng Trở lại Trường học

● Trong giờ học Ngữ Văn vào Thứ Sáu ngày 1/15 này, tất 

cả học sinh được chuẩn bị để trở lại trường học sẽ tham 

gia vào buổi định hướng trực tiếp qua mạng kéo dài một 

giờ để đảm bảo các em được chuẩn bị sẵn sàng cho 

việc thực hiện tất cả các chính sách và quy trình mới.

● Vào chiều Thứ Sáu, chúng tôi sẽ gửi email và tin nhắn 

tới tất cả học sinh học trực tiếp trên lớp một liên kết 

YouTube tới video Định hướng này để các gia đình có 

thể cùng nhau xem trong kỳ nghỉ lễ dài cuối tuần!



1. Nhập câu hỏi của quý vị vào hộp trò chuyện

2. Đồng điều hành viên sẽ theo dõi hộp trò chuyện 

và đọc câu hỏi

3. Người điều hành sẽ giải đáp trực tiếp

4. một số câu hỏi (nếu đã trả lời) sẽ được trả lời 

trực tiếp trong hộp trò chuyện

5. Mọi câu hỏi sẽ được gửi tới các gia đình sau này

Mục Hỏi & Đáp

Tất cả các câu hỏi được hỏi trong buổi hỏi đáp này sẽ được ghi lại 

trong video YouTube do toàn bộ bài thuyết trình tối nay đã được ghi 

hình để chia sẻ.

Để ý kiến của mọi người đều được lắng nghe 



Quý vị có Câu hỏi?

☎️Hãy gọi 720-423-9600

✅ Hãy nhờ đến Bộ phận Trợ giúp (bằng 

cách sử dụng thông tin đăng nhập Google 

dpsk12.net của con quý vị)

Google Meet = BVIShelp

📧 Gửi email cho tôi!

Sarah_Masten@dpsk12.org


