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Phần 2: thủ tục và biện pháp phòng ngừa 
an toàn
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COVID-19 biện pháp phòng ngừa
Sức khỏe tâm thần
Tiện nghi
Dịch vụ thực phẩm
Giao thông vận tải

Phần 3: theo đuổi một nền giáo dục chất 
lượng cao

Dịch vụ ESE
Dịch vụ ESOL
Chương trình và dịch vụ đặc biệt
Các dịch vụ Pre-K

Phần 4: sau khi xem xét trường học
Extra-ngoại khóa/điền kinh
Trường cộng đồng

Những câu hỏi thường gặp



• Mở lại kế hoạch cho Santa Rosa County Schools cho năm học 2020-21 là một 
quá trình liên tục. Mục tiêu của chúng tôi là hợp tác với phụ huynh, cộng đồng 
và nhân viên khi chúng tôi giao tiếp "những gì trường học sẽ trông giống như" 
vào mùa thu. 

• Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên, nhân viên và cộng đồng của chúng tôi 
là một ưu tiên khi chúng tôi phát triển các mô hình thích hợp nhất để hỗ trợ
thành công trong học tập và những khoảng trống đạt được do đại dịch gây ra. 

• Không một giải pháp nào sẽ đáp ứng nhu cầu của mọi người. Vì lý do đó, gia 
đình sẽ có nhiều lựa chọn có sẵn cho họ trong những thời gian duy nhất. 

• Các kế hoạch này là chất lỏng và quận phải sẵn sàng Pivot như là trường hợp 
phát sinh.

Lời cảm ơn

Trở về bảng nội dung



• Thống đốc DeSantis và bộ giáo dục 
Florida 
• FLDOE mở lại Florida CARES Act – phát 

hành ngày 12 tháng 6, 2020 

• Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa 
bệnh (CDC) 
• Xem xét cho trường học 
• Chăm sóc trẻ em, trường học và chương 

trình thanh thiếu niên 
• Làm sạch và khử trùng 
• Làm thế nào để bảo vệ Yourself & khác 
• Làm thế nào COVID-19 Spreads 

• Sở y tế Florida (Santa Rosa) 
• COVID-19 phản ứng 
• Bộ công cụ tài nguyên 

Hướng dẫn chính

• Khảo sát của phụ huynh/nhân viên 
khảo sát 

• Nhóm làm việc nội bộ

• Hiệu trưởng, giáo viên, Ed hỗ trợ và 
nhân viên 

• Cộng đồng/phụ huynh đối tác 

• Đánh giá các khu học chánh khác

Trở về bảng nội dung

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19861/urlt/FLDOEReopeningCARESAct.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/School-Admin-K12-readiness-and-planning-tool.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://floridahealthcovid19.gov/resources/
Jeff's Stuff


Phần 1
Chọn một tùy chọn học tập



Tùy chọn học tập

Toàn thời gian ảoGạch & vữa Học từ xa

Trở về bảng nội dung



Gạch & tùy chọn vữa

Tùy chọn học tập

• Học sinh tham dự một trường gạch và vữa sẽ tham dự trường 
học được khoanh vùng của họ và nhận hướng dẫn mặt đối mặt 
trong một lịch trình học truyền thống. 

• Giáo viên và học sinh trong môi trường này sẽ được nâng cao 
các biện pháp phòng ngừa sức khỏe và an toàn phù hợp với sở
y tế Quận Santa Rosa và các hướng dẫn của CDC. Những biện 
pháp phòng ngừa này bao gồm việc đưa ra xã hội nhiều như
khả thi và yêu cầu bắt buộc của mặt bao gồm cho tất cả học 
sinh và nhân viên trong thiết lập này.

• Học sinh tham dự các trường gạch và vữa của chúng tôi sẽ có 
quyền truy cập vào các dịch vụ năng khiếu và ESE theo yêu cầu 
thông qua EP hoặc IEP của họ. Họ cũng sẽ có sự lựa chọn đầy 
đủ ngoại khóa có sẵn cho họ.

Gạch & vữa

Trở về bảng nội dung



Tùy chọn ảo toàn thời gian

Tùy chọn học tập

• Sinh viên lợi dụng tùy chọn này sẽ đi học qua Santa Rosa Online và 
sẽ nhận được chỉ dẫn hoàn toàn ảo, bao gồm các cơ hội cho các bài 
học sống. 

• Tùy chọn này tính năng một lịch trình mà phần lớn là linh hoạt cho 
học sinh. Phụ huynh sẽ thừa nhận vai trò của huấn luyện viên học 
tập khi họ hỗ trợ học tập của học sinh.

• Học sinh tham dự các tùy chọn ảo toàn thời gian của chúng tôi sẽ có 
quyền truy cập vào các dịch vụ có năng khiếu và ESE theo yêu cầu 
thông qua EP hoặc IEP của họ. Họ cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn 
ngoại khóa có sẵn cho họ, nhưng có thể không nhìn thấy tất cả các 
lựa chọn tương tự được cung cấp trong gạch của họ và trường vữa. 

• Học sinh sẽ cần máy tính và truy cập Internet để tham gia với các 
giảng viên và hoàn thành chương trình giảng dạy cần thiết. 

Toàn thời gian ảo

Trở về bảng nội dung



Tùy chọn ảo toàn thời gian

Tùy chọn học tập

• Học sinh tham gia vào các tùy chọn ảo toàn thời gian của chúng 
tôi sẽ được cam kết để tham gia vào cách tiếp cận này cho ít nhất 
một học kỳ đầy đủ trước khi được phép chuyển sang một lựa chọn 
khác.

• Các khóa học thông qua Santa Rosa Online được xây dựng để
đảm bảo bảo hiểm nội dung và tiêu chuẩn giảng dạy phù hợp với 
những người trong bối cảnh lớp học truyền thống. 

• Các khóa học đăng ký kép sẽ có sẵn thông qua các cài đặt truyền 
thống và Santa Rosa Online. Các khóa học AP đủ khả năng cho 
sinh viên để kiếm được tín chỉ đại học. Sinh viên sẽ có cơ hội tham 
gia các kỳ thi AP vào mùa xuân. Chúng tôi sẽ làm theo hướng dẫn 
của các tổ chức tương ứng trên các kỳ thi như thế nào sẽ được 
quản lý.

Toàn thời gian ảo

Trở về bảng nội dung



Tùy chọn học tập từ xa

Tùy chọn học tập

• Sinh viên lợi dụng tùy chọn này sẽ nhận được hướng dẫn ảo từ giáo viên từ
gạch và vữa được khoanh vùng của họ, bao gồm các cơ hội cho các bài học 
sống theo một lịch trình mà gương lịch trình của trường học của họ. 

• Điều này chỉ dẫn ảo sẽ không được đồng bộ với gạch sống và hướng dẫn 
lớp vữa, có nghĩa là giảng viên sẽ không giảng dạy học sinh từ xa và gạch và 
vữa sinh viên cùng một lúc. Giáo viên của học sinh từ xa sẽ cung cấp hướng 
dẫn tại thời gian dành riêng mà tại đó họ sẽ chỉ tập trung vào học sinh từ xa 
học tập của họ.

• Học sinh sẽ được yêu cầu tham dự các lớp học này vào những thời thành 
lập. Tham dự sẽ được thực hiện hàng ngày và tham dự thường xuyên và 
tiến độ khóa học đầy đủ sẽ được yêu cầu duy trì trong học từ xa. 

• Học sinh từ xa học tập sẽ tham gia với một chương trình giảng dạy Florida 
trường ảo sửa đổi mà sau cấu trúc và tốc độ giảng dạy trong các thiết lập 
gạch và vữa. Phụ huynh sẽ cho rằng vai trò của huấn luyện viên học tập khi 
họ hỗ trợ học sinh của họ (s).

Học từ xa

Trở về bảng nội dung



Tùy chọn học tập từ xa

Tùy chọn học tập

• Học sinh lợi dụng điều này sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ
năng khiếu và ESE theo yêu cầu thông qua EP hoặc IEP của họ và 
sẽ cần phải có sẵn để kết nối từ xa để nhận được các dịch vụ vào 
những thời điểm được thành lập bởi các nhà cung cấp dịch vụ. 

• Nhiều sự lựa chọn ngoại khóa có sẵn cho sinh viên, nhưng họ có 
thể không nhìn thấy tất cả các lựa chọn tương tự được cung cấp 
trong trường học gạch và vữa được khoanh vùng của họ. 

• Học sinh sẽ cần máy tính và truy cập Internet để tham gia với các 
giảng viên và hoàn thành chương trình giảng dạy cần thiết. 

• Học sinh tham gia vào lựa chọn từ xa của chúng tôi sẽ được cam 
kết tham gia vào cách tiếp cận này cho ít nhất một học kỳ đầy đủ
trước khi được phép chuyển sang một lựa chọn khác.

Học từ xa

Trở về bảng nội dung



Từ xa là học giống như học từ xa?

Học từ xa (Tháng ba-tháng năm của 2020) Học từ xa (2020-21 năm học)

Lòng trắc ẩn và ân sủng được hiển thị trong mọi lĩnh 
vực

Tiếp tục lòng từ bi và ân sủng, nhưng với kỳ vọng cao 
hơn và trách nhiệm cho sinh viên.

Học sinh không bắt buộc phải hoàn thành một số bài 
tập

Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành tất cả các bài 
tập, câu đố và bài kiểm tra

Thời hạn linh hoạt cho công việc của học sinh được 
nộp

Thêm các kỳ vọng chính thức hàng ngày cho việc nộp 
học sinh công tác

Kỳ vọng linh hoạt để liên hệ với giáo viên Tham dự hàng ngày sẽ được lưu giữ. Thường xuyên 
theo lịch trình cho các bài học trực tiếp với giáo viên

Học sinh có thể có quyền truy cập vào tất cả các khóa 
học gạch và vữa

Một số môn tự chọn có thể không có sẵn dựa trên ghi 
danh

Chương trình kéo dài 9 tuần Học sinh phải luôn ghi danh trong

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

Hỗ trợ giảng dạy

• Giữ liên lạc với giáo viên một cách thường xuyên và cho họ biết nếu con
của bạn đang trải qua những thách thức cụ thể, như đau buồn hơn một
mất mát gia đình hoặc lo lắng cao do đại dịch.

• Nói chuyện với con bạn thường xuyên để đảm bảo rằng anh/cô ấy hiểu kỳ
vọng làm việc.

• Duy trì một thói quen hàng ngày xung quanh trường học và schoolwork.

• Do Check-in với con của bạn liên quan đến các học giả, điều này bao gồm
kiểm tra khóa học của họ và/hoặc Santa Rosa trực tuyến để đảm bảo các
tùy chọn được lựa chọn cho con bạn là thích hợp.

• Liên hệ với nhân viên của giáo viên hoặc dịch vụ sinh viên của con bạn với
bất kỳ thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến thành công của con bạn. Bằng
cách này, chúng tôi có thể phát triển hỗ trợ cho con của bạn trước khi ngày
đầu tiên của trường.

Trở về bảng nội dung



Phần 2
Quy trình an toàn & biện pháp phòng ngừa



Mặt nạ, khiên, và phủ

Mặt coverings

Xin lưu ý rằng đối với các mục đích của tài liệu này, mặt nạ, lớp phủ mặt và lá chắn mặt tất 
cả sẽ được tham chiếu là "tấm phủ mặt". Bất kỳ các mục này là thích hợp cho học sinh của 
bạn để mặc để đáp ứng các yêu cầu bao gồm khuôn mặt này năm học.

Trở về bảng nội dung



Những hành động nào sẽ được thực hiện nếu con tôi có các triệu chứng của 
COVID-19 trong khi ở trường hoặc đang chờ kết quả thử nghiệm? 

COVID-19 thủ tục 

• Nhân viên của trường được chỉ định sẽ xác nhận nếu học sinh có điều kiện tồn tại 
trước để giải thích các triệu chứng bằng cách kiểm tra thẻ y tế của học sinh, kế
hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân, v.v.

• Nếu không có điều kiện tồn tại trước, học sinh sẽ bị cô lập và phải đeo mặt bao 
trùm. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo đón học sinh ngay lập tức.

• Học sinh sẽ không trở lại trường học cho đến khi:

• 10 ngày đã trôi qua kể từ các triệu chứng đầu tiên xuất hiện và

• Các triệu chứng hô hấp đã được cải

• 24 giờ đã trôi qua không sốt hoặc các triệu chứng giống như COVID khác mà không cần 
sử dụng thuốc.

• Nếu học sinh được thử nghiệm cho COVID-19 và có kết quả xét nghiệm tiêu 
cực hoặc nếu họ nhận được một chẩn đoán thay thế từ các nhà cung cấp y tế
của họ (cảm cúm, lạnh, vv), theo hướng dẫn Chăm sóc sức khỏe, điều trị và 
hướng dẫn trả lại.

COVID-19 triệu chứng

Các triệu chứng của COVID-19

có thể bao gồm nhưng không

giới hạn sau: sốt (100,4 hoặc

cao hơn), ho, khó thở, mệt mỏi,

đau cơ hoặc cơ thể, nhức đầu,

mất hương vị hoặc mùi mới,

đau họng, tắc nghẽn, chảy nước

mũi, buồn nôn, nôn mửa và tiêu

chảy.

Trở về bảng nội dung



Hành động nào được thực hiện nếu một học sinh có kết quả kiểm tra tích cực cho 
COVID-19?

COVID-19 thủ tục 

• Nếu học sinh đã thử nghiệm tích cực cho COVID-19 và thử
nghiệm được quản lý bởi sở y tế hạt Santa Rosa (SRCHD), học 
sinh phải ở ngoài trường và ngoài khuôn viên cho đến khi bị
xóa bởi SRCHD. Học sinh phải cung cấp một bản phát hành từ
thông báo cô lập từ SRCHD trước khi trở về trường.

• Nếu học sinh được thử nghiệm tích cực cho COVID-19 bởi một 
cơ sở y tế khác hơn là SRCHD, nhân viên học khu/trường sẽ
phối hợp với SRCHD để xác nhận một kết quả COVID-19 tích 
cực. Học sinh phải ở ngoài trường và ngoài khuôn viên cho đến 
khi bị xóa bởi SRCHD. 

Trở về bảng nội dung



Điều gì nếu một học sinh được xác định bởi sở y tế Quận Santa Rosa như là 
một liên hệ chặt chẽ với một trường hợp COVID-19 hoạt động? 

COVID-19 thủ tục 

• Một sinh viên được xác định bởi các SRCHD như là một liên lạc gần gũi (trong vòng 6 feet trong hơn 
15 phút) cho một trường hợp hoạt động COVID-19 không sử dụng một khuôn mặt bao gồm phải 
kiểm dịch trong 14 ngày từ ngày liên lạc cuối cùng với trường hợp tích cực. 

• Đóng danh bạ với một khuôn mặt bao gồm sẽ vẫn ở trường nếu không có triệu chứng và sẽ được 
theo dõi triệu

Điều gì nếu một sinh viên báo cáo liên lạc với một người đã được tiếp xúc 
trực tiếp với một trường hợp COVID-19 tích cực? 

• Liên hệ của người liên hệ không bắt buộc phải cách ly. Những cá nhân này được khuyên 
nên tiếp tục hành nghề xã hội và được khuyến khích để mặc một khuôn mặt bao gồm khi ở
những nơi công cộng. 

Trở về bảng nội dung



Nhân viên học khu/trường sẽ:

COVID-19 biện pháp phòng ngừa

• Nhận COVID-19 đào tạo (giáo dục về truyền và công tác 
phòng chống bao gồm rửa tay và sử dụng các lớp phủ
mặt) với một cơ hội cho Q & A.

• Tự màn hình cho COVID-19 triệu chứng.

• Đeo tấm phủ mặt.

• Biển chỉ dẫn Mô tả các dấu hiệu/triệu chứng, rửa tay 
đúng, xã hội, và khi ở nhà.

• Thường xuyên thúc đẩy vệ sinh hàng ngày và các biện 
pháp làm việc xã hội trong suốt tòa nhà trường.

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

COVID-19 biện pháp phòng ngừa

• Màn hình con của bạn hàng ngày cho các triệu chứng sau 
đây trước khi đến trường. Giữ con của bạn về nhà nếu họ bị
bệnh hoặc trưng bày các triệu chứng. Tích cực giám sát sức 
khỏe của học sinh hàng ngày cho bất kỳ thay đổi nào.

• Thông báo cho trường ngay sau khi kết quả xét nghiệm 
COVID tích cực xảy ra với bất kỳ thành viên nào trong gia 
đình bạn.

• Hãy kiên nhẫn và hiểu biết khi kế hoạch và thủ tục cần phải 
thay đổi để giữ cho sinh viên và nhân viên an toàn. 

• Nhiệt độ 100,4 ° f hoặc 

cao hơn

• Ho

• Khó thở
• Mệt mỏi

• Đau nhức cơ bắp

• Đau đầu

• Mất vị giác/mùi

• Đau họng

• Tắc nghẽn

• Chảy nước mũi

• Buồn nôn/nôn mửa/tiêu 

chảy

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

COVID-19 biện pháp phòng ngừa

• Tuân thủ các thủ tục học khu liên quan đến việc sa thải học sinh từ trường 
và trở về lớp sau khi bị bệnh.

• Theo dõi chăm sóc sức khỏe hoặc chỉ thị của sở y tế về sự cần thiết phải 
kiểm dịch hoặc cô lập cho bạn hoặc gia đình của bạn.

• Tránh bất kỳ sự tương tác xã hội nào sau khi học tập giữa con bạn và 
đồng nghiệp của bạn trừ khi các hướng dẫn của CDC được tuân thủ.

• Tăng cường/giáo dục con của bạn vào rửa tay thích hợp, bao gồm ho 
hoặc ho của bạn vào một Kleenex, khi mặc một khuôn mặt bao gồm, và 
làm thế nào để xã hội khoảng cách.

• Cung cấp khuôn mặt cá nhân cho trẻ em của bạn.

• Cung cấp cho trường học của bạn với số liên lạc hiện tại để hỗ trợ trong 
giao tiếp cởi mở giữa trường học và nhà.

Máy phun sương

Chúng tôi sẽ yêu cầu phụ
huynh/người giám hộ cung cấp

một ống hít liều đo để thay thế các

phương pháp điều trị máy phun

sương ở trường, trừ khi chúng tôi

có một trật tự MD hoặc kiến thức

rằng việc điều trị máy phun sương

y tế cần thiết.

Chúng tôi sẽ phấn đấu để cô lập

(hoặc ở mức tối thiểu) xã hội lớn

hơn từ các sinh viên sẽ yêu cầu

các thủ tục sản xuất truyền tải

aerosol (máy phun sương, Trạch

suczer).

Trở về bảng nội dung



Hành động của quận:

Sức khoẻ tâm thần và sức khỏe

• Các trường học quận Santa Rosa nhận thức được rằng tất cả học
sinh và gia đình của chúng tôi đã bị ảnh hưởng một cách nào đó bởi
COVID-19, và chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ học sinh của chúng
tôi khi họ trở lại vào mùa thu bất kể tùy chọn học tập mà họ chọn.

• Điều chỉnh lại cho trường học trong thời gian này căng thẳng có thể
được khó khăn cho nhiều sinh viên và trải qua một mảng của những
cảm xúc sẽ được bình thường. Khu học chánh cung cấp các dịch vụ
sức khỏe tâm thần cho sinh viên qua CDAC Services, MFLC (các cố
vấn cuộc sống gia đình quân sự) và các cố vấn của trường được
chứng nhận. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cơ quan cộng
đồng để cung cấp các dịch vụ chuyên sâu hơn nếu cần thiết.

• Nếu một học sinh hoặc phụ huynh cần được hỗ trợ liên quan đến
sức khỏe tâm thần vì bất kỳ lý do gì, họ có thể tiếp cận với giáo viên
hoặc cố vấn trường của họ để được giúp đỡ. Phụ huynh cũng có thể
liên hệ với điều phối viên dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 850-983-
5568 với bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm bổ sung nào.

Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người

giám hộ:

Điều quan trọng là phải hiểu rằng chúng tôi

là tất cả trong đại dịch này với nhau, cũng

giống như gia đình của bạn đã bị ảnh hưởng

bởi COVID: bạn học của sinh viên, giáo viên,

quản trị viên và tất cả các nhân viên trường

đã bị ảnh hưởng là tốt. Sự an toàn và hạnh

phúc của cộng đồng của chúng tôi là vô

cùng quan trọng khi chúng tôi bắt đầu chuẩn

bị để mở lại các trường học của chúng tôi.

thủ tục và cách làm việc mới sẽ được thiết

lập để đảm bảo an toàn cho các trường học

của chúng tôi, vì sự hỗ trợ liên tục của gia

đình chúng tôi rất quan trọng.

Trở về bảng nội dung



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Quận/trường Tiện nghi

• Xã hội sẽ được duy trì trong trường hợp khả thi. Một chiều chảy giao thông
bên trong các tòa nhà sẽ được tạo ra, nơi khả thi để tạo điều kiện xã hội cho
học sinh và nhân viên.

• SRCSD nhân viên và nhà thầu sẽ được chung chịu trách nhiệm về làm sạch
và khử trùng.

• Các hoạt động làm sạch hàng ngày và hàng tuần, bao gồm cả các điểm liên
lạc khử trùng xung quanh khuôn viên trong suốt cả ngày học.

• Phun chai của sát khuẩn được phê duyệt sẽ đặt tại các địa điểm tập trung để
sử dụng bởi các giáo viên có thể muốn làm sạch hơn suốt cả ngày.

• Trạm khử trùng tay sẽ được đặt ở các địa điểm có lưu lượng truy cập cao. 

• Tạo ra một phòng cô lập tại mỗi trường học cho các sinh viên trưng bày các 
triệu chứng.

Trở về bảng nội dung



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Dịch vụ thực phẩm

• Vệ sinh thường xuyên hơn trên các điểm cảm ứng cao trong dòng thực 
phẩm phục vụ bao gồm trượt khay, hộp sữa, và bàn phím; cơ sơ ăn sẽ
chắc chắn để vệ sinh giữa các lớp học/nhóm cohorts.

• Chất khử trùng tay sẽ được cung cấp sau khi bán tại Phòng ăn và bởi 
các địa điểm máy bán hàng tự động. 

• Bàn ăn tự phục vụ sẽ tiếp tục được khử trùng giữa Bữa trưa.

• Vệ sinh thường xuyên hơn các bề mặt liên lạc cao trong các tiệm ăn 
(cửa xử lý vv). 

• Nhân viên quán cà phê sẽ được yêu cầu phải đeo mặt đồng hồ ngoài
các giao thức an toàn và sức khỏe đã thiết lập dựa trên hướng dẫn của
sở y tế.

Trở về bảng nội dung



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Dịch vụ thực phẩm

• Tiếp tục sử dụng dao kéo và khay dùng một lần.

• Dịch vụ thực phẩm sẽ không được sử dụng các máy bơm gia vị truyền thống như họ có 
trong quá khứ.  Chúng tôi sẽ cung cấp gia vị cá nhân đóng gói hoặc nhân viên trường có thể
sử dụng chai squeeze rõ ràng để cung cấp gia vị cho sinh viên.

• Sẽ có các dịch vụ menu sắp xếp hợp lý để thúc đẩy hiệu quả thông qua các dòng phân phối. 
Trong nhiều trường hợp, các mặt hàng thực phẩm sẽ được ghi hình trước hoặc đóng gói 
trong các thùng chứa.  

• Giảm năng lực quán cà phê được xác định bởi các quản trị viên trang web cá nhân. Mỗi 
khuôn viên trường là duy nhất và nhiều yếu tố như đăng ký, bố trí khuôn viên trường, và 
kích thước của quán cà phê sẽ là yếu tố hỗ trợ trong chiến lược nào được lựa chọn để giảm 
năng lực quán cà phê. Ví dụ về các kế hoạch có thể bao gồm việc bổ sung thời gian ăn trưa 
và/hoặc các lựa chọn ăn uống khác bên ngoài quán cà phê.

• Nếu bạn thích rằng con của bạn không xử lý tiền mặt và/hoặc kiểm tra việc thanh toán các 
bữa ăn của họ, bạn có thể gửi tiền vào tài khoản bữa ăn của con bạn tại 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home

Trở về bảng nội dung
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Hành động của quận:

Giao thông vận tải

• Các sinh viên đủ điều kiện lựa chọn tham gia vào việc vận 
chuyển trường học sẽ tiếp tục nhận vận chuyển. Học sinh 
sử dụng phương tiện vận chuyển được dự kiến sẽ mặc 
một khuôn mặt bao gồm trong khi được chở và làm theo 
hướng chỗ ngồi từ nhân viên xe buýt trường học.

• Trình điều khiển xe buýt sẽ mặc một khuôn mặt bao gồm.

• Học sinh sẽ được chỉ định chỗ ngồi và nhóm theo lớp hoặc 
đặt trong các nhóm là khả thi.

• Học sinh sẽ được ngồi trong nhóm trên xe buýt theo cấp 
lớp và điền từ trở lại trước với chỗ ngồi được chỉ định. Ghế
trước sẽ được dành riêng cho những sinh viên trình bày 
các triệu chứng COVID-19.

Trở về bảng nội dung



Phần 3
Theo đuổi một nền giáo dục chất lượng cao



Dịch vụ ESE

Mục tiêu của sở giáo dục học sinh quận Santa Rosa (ESE) cho trường học được vào lại làm việc cộng tác với các
quản trị viên trường, cán bộ, gia đình và đối tác cộng đồng để huy động các nguồn lực cần thiết, cung cấp các lựa
chọn học tập khắt khe, và tiếp tục tìm kiếm các nỗ lực để đảm bảo tất cả sinh viên đều có thể

Học sinh ở trường Santa Rosa County sẽ có bốn lựa chọn để giao giảng dạy trong năm học 2020-2021. Các tùy chọn là:

• Hướng dẫn gạch và vữa (cung cấp mặt đối mặt trong các trường).

• Toàn thời gian ảo chỉ dẫn (thông qua Santa Rosa Online)

• Học từ xa

• Học sinh về các tiêu chuẩn truy cập sẽ có sẵn cho học từ xa thông qua sở Santa Rosa quận ESE

• Homeschool

Giao tiếp

• Sở ESE sẽ cung cấp liên lạc liên tục với cộng đồng thông qua các cuộc gọi outs, phương tiện truyền thông kỹ thuật số, và
phương tiện truyền thông xã hội, cũng như trả lời các cuộc gọi điện thoại và email.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Tùy chọn giáo dục có sẵn cho phụ huynh theo chương trình

Bao gồm

• Học sinh với một IEP có bốn lựa chọn để cung cấp các hướng dẫn: thông
qua hướng dẫn mặt đối mặt trong một gạch và vữa trường học, toàn thời
gian ảo (thông qua Santa Rosa Online), từ xa học tập, hoặc Homeschool.
Các sinh viên đang truy cập các tiêu chuẩn nhưng nhận được hướng dẫn
trong lớp học bao gồm sẽ có tùy chọn của mặt để hướng dẫn trong một
trường học gạch và vữa, từ xa bằng cách sử dụng hệ thống học tập duy
nhất được cung cấp bởi bộ ESE, hoặc Homeschool. Học sinh sẽ nhận
được dịch vụ và chỗ ở của họ theo IEP trong trường học gạch và vữa,
toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online), hoặc thông qua học từ
xa. Nếu học sinh có một dịch vụ liên quan và phụ huynh chọn cho học
sinh nhận được hướng dẫn qua Santa Rosa Online, nhà cung cấp dịch
vụ liên quan sẽ liên lạc với phụ huynh để xác định một phương pháp truy
cập ưa thích cho các dịch vụ liên quan. Giáo viên trong gạch và vữa, từ
xa học tập, hoặc toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online) sẽ tiến
hành giám sát sinh viên và sử dụng thông tin này để Cập Nhật IEP học
sinh.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Tùy chọn giáo dục có sẵn cho phụ huynh theo chương trình

Cài đặt khép kín (bao gồm các học sinh dễ bị tổn thương về mặt y tế)

• Học sinh có IEP đang được phục vụ trong một thiết lập khép kín như Access, CBSA, tư duy xã hội, tập trung hành vi,
hoặc phòng học Hybrid có bốn lựa chọn để cung cấp các hướng dẫn: mặt đối mặt trong một trường gạch và vữa,
toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến), từ xa học tập, hoặc Homeschool. Những học sinh đang ở trên
các tiêu chuẩn giáo dục nói chung trong một chương trình khép kín sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ thông qua
hướng dẫn gạch và vữa hoặc hướng dẫn toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online). Các sinh viên có tiêu
chuẩn điểm truy cập sẽ có quyền truy cập vào việc học từ xa được cung cấp bởi bộ phận ESE sử dụng hệ thống học
tập độc đáo. Hướng dẫn ảo cho những sinh viên có tiêu chuẩn truy cập sẽ không được cung cấp thông qua Santa
Rosa Online. Tất cả học sinh sẽ được tiếp cận với các dịch vụ liên quan theo IEP của học sinh. Nếu học sinh có một
dịch vụ liên quan và phụ huynh chọn cho học sinh nhận hướng dẫn ảo, nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ liên lạc
với phụ huynh để xác định một phương pháp truy cập ưa thích cho các dịch vụ liên quan. Để biết thêm thông tin về
cách nhận học từ xa trên điểm truy cập, vui lòng liên hệ Tiffanie Coleman tại 850-983-5158.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Tùy chọn giáo dục có sẵn cho phụ huynh theo chương trình

PreK

• Học sinh nào đang theo học tại một lớp PreK ESE sẽ có quyền truy cập vào
hướng dẫn đối mặt tại một trường học gạch và vữa hoặc học từ xa như các
tùy chọn để cung cấp các hướng dẫn. Nếu học sinh có một dịch vụ liên quan
và phụ huynh chọn cho học sinh nhận được học từ xa, thì nhà cung cấp dịch
vụ liên quan sẽ liên lạc với phụ huynh để xác định một phương pháp truy cập
ưa thích cho dịch vụ liên quan.

Tìm trẻ em

• Quận Santa Rosa sẽ tiếp tục xác định, định vị và đánh giá những học sinh bị
nghi ngờ có Khuyết tật và đang cần giáo dục đặc biệt hoặc các dịch vụ liên
quan. Các thẩm định sẽ được tiến hành dựa trên khả năng của nhân viên và
phụ huynh có tuân thủ các hướng dẫn của CDC. Các bậc phụ huynh sẽ liên
lạc với người đánh giá và xác định phương pháp đánh giáưa thích. Tùy chọn
để đánh số được tiến hành là mặt đối mặt, điện thoại, hoặc hầu như. Xin lưu
ý rằng không phải tất cả các thẩm định đều có thể được tiến hành hầu như,
và các tùy chọn sẽ được thảo luận với phụ huynh khi liên lạc từ người thẩm
định.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Tùy chọn giáo dục có sẵn cho phụ huynh theo chương trình

Chuyển

• Sinh viên được chỉ định vào trang web/kỹ năng hoặc tìm kiếm sẽ có
quyền truy cập vào hướng dẫn đối mặt tại một trường học gạch và vữa
hoặc học từ xa như các tùy chọn để cung cấp các hướng dẫn. Những
sinh viên tham gia vào các cơ hội nghề nghiệp có liên quan đến quyền
nuôi con sẽ được cung cấp các kỹ năng liên quan đến công việc khác
nhau.

Các dịch vụ liên quan

• Sinh viên có một dịch vụ liên quan (APE, OT, PT, SLP, DHH, VI, ESY, ABA)
trên IEP của họ sẽ có thể truy cập vào các dịch vụ liên quan hoặc thông
qua mặt đối mặt tại gạch và vữa hoặc hầu như thông qua teletherapy. Các
nhà cung cấp dịch vụ liên quan/s sẽ liên lạc với các gia đình để làm việc
cộng tác về xác định cách học sinh có thể truy cập vào các dịch vụ liên
quan.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Tùy chọn giáo dục có sẵn cho phụ huynh theo chương trình

ESY

• Sinh viên đủ điều kiện cho ESY sẽ có thể truy cập vào hướng dẫn thông qua mặt đối mặt tại gạch và vữa, toàn thời
gian ảo (thông qua Santa Rosa Online), hoặc thông qua từ xa học tập. Phụ huynh sẽ được liên lạc và cung cấp các
tùy chọn dựa trên sở thích của họ trong cách truy cập ESY.

Camelot

• Các sinh viên đủ điều kiện nhận dịch vụ tại Camelot sẽ có thể tiếp cận hướng dẫn qua mặt đối mặt với gạch và vữa
hoặc thông qua từ xa. Tất cả học sinh sẽ được tiếp cận với các dịch vụ liên quan theo IEP của học sinh. Nếu học sinh
có một dịch vụ liên quan và phụ huynh chọn cho học sinh nhận hướng dẫn ảo, nhà cung cấp dịch vụ liên quan sẽ liên
lạc với phụ huynh để xác định một phương pháp truy cập ưa thích cho các dịch vụ liên quan.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Kết thúc khoảng cách thành tựu

• Học sinh đang ghi danh vào một trường học gạch và
vữa, từ xa học tập, hoặc toàn thời gian ảo (thông qua
Santa Rosa Online) sẽ nhận được giám sát tiến bộ liên
tục trong các lĩnh vực của các học giả và hành vi để xác
định xem có bằng chứng về sự thiếu tiến bộ trong suốt
cả năm. Thu thập dữ liệu và theo dõi việc cung cấp các
dịch vụ sẽ giúp hỗ trợ các nhà giáo dục và gia đình trong
việc xác định hiệu quả giảng dạy. Học sinh sẽ được cung
cấp truy cập vào các can thiệp để giúp những khoảng
trống thành tích gần phải có bất kỳ thâm hụt xác định.
Dữ liệu thu thập sẽ được xét lại trong cuộc họp IEP của
học sinh.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

Các học sinh có dịch vụ IEP hoặc bảo đảm kế hoạch của mục 504

• Học sinh có chương trình IEP hoặc mục 504 sẽ được cung cấp với sự liên tục giảng dạy trong cùng phạm vi với
các học sinh khác ghi danh vào trường Santa Rosa County. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn
chỉ dẫn được thiết kế đặc biệt, hướng dẫn thiết kế đặc biệt giao hầu như, và/hoặc các dịch vụ liên quan. Chỗ
ở hoặc sửa đổi để giảng dạy theo IEP hoặc mục 504 kế hoạch sẽ được cung cấp trong quá trình hướng dẫn
mặt đối mặt, học từ xa, hoặc thông qua toàn thời gian hướng dẫn ảo thông qua Santa Rosa Online. Xin lưu ý
rằng một số chỗ ở có thể không thể thực hiện trong cài đặt giáo dục trực tuyến. Nếu điều này xảy ra, nhóm IEP
hoặc nhóm mục 504, (giáo viên giáo dục nói chung, giáo viên giáo dục đặc biệt, các nhà cung cấp dịch vụ liên
quan và gia đình) sẽ làm việc một cách hợp tác để xác định chỗ ở có lợi cho cài đặt trực tuyến.

Trở về bảng nội dung



Dịch vụ ESE

IEP hoặc mục 504 cuộc họp

• Quận Santa Rosa cam kết đảm bảo phụ huynh đang diễn ra
và sự tham gia của nhóm trong việc phát triển IEP của học
sinh hoặc mục 504 kế hoạch. Phụ huynh sẽ có thể tham
gia IEP của học sinh hoặc mục 504 họp qua điện thoại, hầu
như hoặc mặt đối mặt với việc tuân thủ các hướng dẫn của
CDC. Liên lạc ESE hoặc điều phối viên phần 504 sẽ gặp cha
mẹ khi lập kế hoạch một cuộc họp để xác định các bậc cha
mẹ phương pháp ưa thích của cuộc họp. Các thành viên
trong nhóm sẽ nhận được thông báo về các cuộc họp, cũng
như bản nháp cuộc họp.

* Để biết thêm thông tin cụ thể và chi tiết về cách chúng tôi sẽ
cung cấp dịch vụ cho học sinh có kế hoạch IEP hoặc mục 504, 
hãy truy cập https://santarosacountyesedepartment.weebly.com/
và bấm vào kế hoạch liên tục ESE.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESOL

Học sinh ESOL/ELL

• Quận Santa Rosa cam kết tiếp tục xác định và phục vụ
người học Anh ngữ. Cho dù là người hoặc một định dạng
thay thế, chiến lược ESOL sẽ tiếp tục được thực hiện bằng
cách giảng dạy và hỗ trợ nhân viên đến địa chỉ các nhu cầu
học tập và ngôn ngữ của học sinh ELL. Ngoài ra, các đội
ESOL sẽ tiếp tục cộng tác với các gia đình và trường học để
cung cấp nguồn lực và công cụ để đảm bảo sự thành công
của học sinh ELL. Cho dù các sinh viên đang ở trong trường
học truyền thống, lựa chọn học tập từ xa, hoặc toàn thời
gian ảo (thông qua Santa Rosa Online), chúng tôi cam kết
cung cấp hướng dẫn cho phép học sinh để đạt được tiềm
năng tối đa của họ.

Trở về bảng nội dung



Chương trình và dịch vụ đặc biệt

Chương trình và dịch vụ đặc biệt

Lựa chọn trường học

Nếu cha mẹ chọn đăng ký học sinh của mình trong tùy chọn học tập từ xa, học sinh sẽ vẫn ghi danh vào trường gạch và
vữa được khoanh vùng của họ. Cha mẹ chọn tùy chọn học từ xa và có yêu cầu chuyển khoản được phê duyệt sẽ tiếp
tục đăng ký tại viên gạch và vữa phê duyệt.

Đăng ký chung

Một học sinh hội đủ điều kiện có thể ghi danh vào một hoặc nhiều khóa học trực tuyến thông qua chương trình giảng
dạy ảo của quận cho một phần của ngày dự kiến của họ. Phụ huynh cần phải hỏi với quản trị viên trường của họ để xác
định vị trí phù hợp, hội đủ điều kiện, và học tập kế hoạch giáo dục. Quyết định cuối cùng là để xếp lớp là trách nhiệm
của hiệu trưởng của các thiết lập gạch và vữa. Một cuộc họp chung giữa các quản trị viên trường (trường vật lý và Santa
Rosa Online), phụ huynh/người giám hộ và nhân viên khác được yêu cầu trước khi ghi danh.

Trở về bảng nội dung



Các dịch vụ Pre-K:

Các dịch vụ Pre-K

Dịch vụ cho trẻ em tuổi mầm non sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn của huyện càng nhiều càng tốt. Dưới đây là 
cách bạn có thể giúp:

• Liên lạc với giáo viên của con bạn để xác định cách giáo viên sẽ liên lạc với bạn về chương trình giảng dạy, lập kế hoạch và
hỗ trợ cho con của bạn, và cách con bạn đang phát triển.

• Tham gia vào việc sàng lọc các kỹ năng phát triển của con bạn và thảo luận về các kết quả với giáo viên của con bạn.

• Tham gia hội nghị phụ huynh.

• Nếu con bạn bị Khuyết tật/nhu cầu đặc biệt, hãy tham gia vào việc phát triển IEP hoặc IFSP của con bạn để đảm bảo bạn
đang xác định các mục tiêu giáo dục cho con của bạn như là một phần của đội. Thảo luận với nhóm của bạn cách các mục
tiêu đang được đáp ứng cho con của bạn trong suốt cả năm, các dịch vụ sẽ được cung cấp và tiến độ của con bạn đang thực
hiện.

• Đọc với con của bạn và hỗ trợ sự phát triển của các kỹ năng toán học càng thường xuyên càng tốt.

• Thực hành "ý thức kỷ luật" kỹ năng trong nhà để thúc đẩy sự phát triển của các kỹ năng cảm xúc xã hội.

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

Các dịch vụ Pre-K

• Thừa nhận bất kỳ lo lắng nào về con bạn, bản thân bạn hoặc các thành viên
khác trong gia đình có thể có; nhân viên có thể cung cấp tài nguyên cho gia
đình của bạn cách nói chuyện với trẻ em về COVID-19.

• Liên hệ với nhân viên hỗ trợ có thể giới thiệu gia đình của bạn để tư vấn,
Dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ khác khi cần thiết.

• Trẻ em nên mặc lớp phủ mặt với ngoại lệ của những người 2 tuổi và dưới
đây.

• Mang nhiệt độ của trẻ hàng ngày.

• Nhắc nhở trẻ em và các thành viên trong gia đình thường xuyên rửa tay.

• Không chia sẻ cốc, đồ dùng và thức ăn.

• Tất cả những người lớn ở khuôn viên Trung tâm Pre-k đều phải mặc gương
mặt.

Trở về bảng nội dung



Phần 4
Sau khi trường cân nhắc



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Các hoạt động và điền kinh ngoại khóa

• Quy trình làm sạch nghiêm ngặt và hướng dẫn cho các địa
điểm thể thao, thiết bị, phòng thay đồ, và vệ sinh.

• Sử dụng các lớp phủ khuôn mặt sẽ dựa trên các thủ tục hiện
tại của huyện.

• Xã hội Distancing hướng dẫn và lớp phủ khuôn mặt (khi khả
thi) sẽ được khuyến khích trong tất cả các tiện nghi thể thao và
các trung tâm nghệ thuật biểu diễn.

• Không có chuyến đi thực tế nào được phép vào học kỳ 1 năm
trường. Chỉ cho phép những chuyến đi nhất định của Hội đồng.

• Vận động viên sẽ được yêu cầu phải đeo mặt phủ trên tất cả
các chuyến đi xe buýt đến và từ các cuộc thi.

• Sinh viên vận động viên sẽ được sàng lọc (kiểm tra temp & câu
hỏi) tại mọi thực hành và cuộc thi khi xã hội, và/hoặc mặt trải
không khả thi.

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

Các hoạt động và điền kinh ngoại khóa

• Hãy chắc chắn rằng học sinh có một chai nước và một khuôn mặt bao gồm khi họ đi để thực hành
mỗi ngày.

• Nhắc họ rửa tay thường xuyên khi ở trong khuôn viên trường, và cũng có trước và sau khi thực
hành.

• Nếu con bạn không cảm thấy tốt, Giữ cho họ về nhà và theo dõi nhiệt độ của họ.

• Vui lòng thông báo cho huấn luyện viên hoặc trường học của con bạn nếu trẻ bị ốm sau khi tham
gia thực hành hoặc các hoạt động khác được tổ chức trong khuôn viên trường.

• Xin vui lòng thực hành xã hội khi có thể. Các gia đình nên ngồi 6 feet ngoài các gia đình khác tại
các trò chơi.

• Xin vui lòng mặc một khuôn mặt bao gồm tất cả các sự kiện thể thao (trong nhà và ngoài trời, khi
thích hợp), và trong vệ sinh.

• Không tham dự các sự kiện nếu bạn cảm thấy bị bệnh hoặc đã được tiếp xúc với một người nào đó
với COVID 19 trong 14 ngày qua.

Trở về bảng nội dung



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Trường cộng đồng

Tất cả những người chăm sóc sẽ được kiểm tra với một nhiệt kế thời gian và đánh giá của họ hạnh phúc khi đến 

để làm việc (câu hỏi chung-bạn có bất kỳ ho, sốt, đau họng, tiêu chảy, vv).

• Tất cả những người chăm sóc sẽ đeo mặt bao trùm suốt cả ngày  

• Tất cả trẻ em sẽ được chiếu với nhiệt kế thời gian hàng ngày lúc nhận phòng 

• Một nhân viên sẽ giám sát trách nhiệm này 

• Cha mẹ được dự kiến sẽ kiên nhẫn và thực hiện các chiến lược Distancing xã hội trong khi chờ đợi con 

của họ được chiếu 

• Nếu trẻ có nhiệt độ 100,4 hoặc cao hơn, chúng sẽ không được phép ở lại

• Nếu trường cộng đồng đã xác nhận trường hợp của COVID-19, trang báo cáo sẽ được đóng ngay lập tức và 

làm theo các khuyến nghị của sở y tế cho các biện pháp liên quan đến nhân viên và sự cô lập của học sinh 

Trở về bảng nội dung



Biện pháp phòng ngừa của quận:

Trường cộng đồng

• Thực hiện theo các chiến lược truyền thống xã hội-tăng cường làm 

sạch và khử trùng 

• Yêu cầu rửa tay bắt buộc hàng giờ trong ngày cho người chăm sóc và 

trẻ em 

• Nhân viên sẽ thận trọng COVID-19 triệu chứng và giao tiếp với cha mẹ
cá nhân và giám đốc trường cộng đồng bất kỳ mối quan tâm mà họ có 

thể có

• Giám sát và lập kế hoạch cho sự vắng mặt giữa các nhân viên 

• Học sinh sẽ được đặt trong các nhóm nhỏ với các chiến lược truyền 

đạo xã hội tại chỗ

• Học sinh sẽ không có phong trào tự do trên khắp các trang web-người 

chăm sóc sẽ được chỉ định cho các nhóm

• Phụ huynh và trẻ em sẽ có giới hạn tiếp xúc với các nhóm bên ngoài 

Trở về bảng nội dung



Thực tiễn tốt nhất cho phụ huynh/người giám hộ:

• Tuân theo tất cả kỳ vọng của trường cộng đồng

• Hãy kiên nhẫn và cho phép đủ thời gian cho buổi sáng thả ra để bao
gồm sàng lọc của mỗi trẻ em trước khi họ có thể được đăng nhập và để
lại trong ngày

• Báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ và/hoặc xác nhận nào của COVID-
19 trong hộ gia đình của bạn cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ

• Giữ trẻ em bị bệnh nhà nếu họ có một Fever của 100,4 hoặc cao hơn.
Trẻ em đến với sốt 100,4 hoặc cao hơn sẽ không được phép ở lại

• Có sẵn để chọn ngay lập tức nếu trẻ bị bệnh trong khi chăm sóc của
trường cộng đồng. (Con của bạn sẽ được cô lập dưới sự giám sát của
nhân viên cho đến khi đón)

• Tôn trọng tất cả các chiến lược truyền xã hội khi thả ra và chọn con của
bạn

• Không gửi con của bạn nếu họ có một hệ thống miễn dịch bị tổn hại

Trường cộng đồng

Trở về bảng nội dung
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Y tế và sức khỏe

Các học sinh sẽ đeo mặt nạ (Mask) trong lớp không?

• Việc mặc một lớp phủ khuôn mặt mà tuân thủ luật trang phục trường học là bắt buộc. The
District, tại thời gian này, sẽ yêu cầu tất cả học sinh mặc một khuôn mặt bao gồm và từ lớp học
của họ tại cả hai đến và sa thải, kể cả trên xe buýt.

Học sinh sẽ được mong đợi để xã hội khoảng cách?

• Trong nhiều trường học cài đặt học sinh sẽ được xã hội tách đến mức có thể. Ở cấp trường tiểu
học, nơi mà xã hội là khó khăn, học sinh sẽ dành hầu hết các ngày học chỉ tương tác với các
sinh viên trong lớp học của họ. Bằng cách hạn chế tiếp xúc với một số lượng nhỏ học sinh, cơ
hội lây nhiễm được giảm.

Trở về bảng nội dung
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Y tế và sức khỏe

Những bước nào sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng bề mặt được sạch sẽ trong lớp học?

• Giám sát trường học sẽ làm sạch thường xuyên bề mặt xúc động suốt cả ngày và tiến hành
tổng thể cleanings tại kết luận của mỗi ngày. Nhân viên khác của trường sẽ hỗ trợ trong việc
giữ sạch bề mặt và sẽ có thể tiếp cận với vật tư làm sạch cho các lớp học.

Những bước khác đang được thực hiện để đảm bảo một môi trường lành mạnh?

• Các trường học quận Santa Rosa sẽ kết bạn với cha mẹ trong việc giáo dục sinh viên về tầm
quan trọng của rửa tay, vệ sinh, và làm cho xã hội. Chất khử trùng tay sẽ được cung cấp trong
các lớp học và nơi làm việc.

Trở về bảng nội dung
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COVID-19 thủ tục

Học sinh của tôi sẽ làm gì nếu một sinh viên hoặc nhân viên trưng bày các triệu chứng của COVID-19?

Chúng tôi sẽ gửi một thông điệp rõ ràng cho cha mẹ, học sinh và nhân viên rằng nếu họ đang trưng bày bất kỳ triệu chứng, họ
không nên đến trường hoặc báo cáo để làm việc. Nếu một học sinh trưng bày các triệu chứng ở trường, học sinh sẽ được đưa
đến một vị trí tại Phòng khám trường dành cho các trường hợp có thể COVID-19.

Nhân viên của trường được chỉ định sẽ xác nhận nếu học sinh có điều kiện tồn tại trước để giải thích các triệu chứng bằng cách
kiểm tra thẻ y tế của học sinh, kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân, v.v. Nếu không có điều kiện tồn tại trước, học sinh sẽ bị cô
lập và phải đeo mặt bao trùm. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo đón học sinh ngay lập tức. Học sinh sẽ không trở lại
trường học cho đến khi:

• 10 ngày đã trôi qua kể từ các triệu chứng đầu tiên xuất hiện và

• Các triệu chứng hô hấp đã được cải

• Ít nhất 24 giờ đã trôi qua không sốt hoặc các triệu chứng giống như COVID khác mà không cần sử dụng thuốc.

Nếu lâm sàng đánh giá với một chẩn đoán thay thế (cúm, lạnh, Norovirus, strep họng, Vv.) hoặc có kết quả kiểm tra âm COVID-19
tiêu cực, học sinh phải tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp, điều trị và hướng dẫn trả lại. Một nhà cung cấp y tế có thể cho
phép trở lại trường sớm hơn hoặc muộn hơn. Nếu vậy, một lưu ý bác sĩ phải được cung cấp.

Trở về bảng nội dung
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COVID-19 thủ tục

Điều gì nếu một học sinh hoặc nhân viên kiểm tra tích cực cho COVID-19?

• Nếu các nhân viên/học sinh đã thử nghiệm tích cực cho COVID-19 và thử nghiệm được quản lý bởi sở y tế hạt Santa Rosa 
(SRCHD), các nhân viên/học sinh phải ở ngoài trường và ngoài khuôn viên cho đến khi bị xóa bởi SRCHD. Nhân viên/học 
sinh phải cung cấp một bản phát hành từ thông báo cô lập từ SRCHD trước khi trở về làm việc/trường học.

• Nếu các nhân viên/học sinh được thử nghiệm tích cực cho COVID-19 bởi một cơ sở y tế khác hơn là SRCHD, huyện/nhân 
viên trường sẽ phối hợp với SRCHD để xác nhận một kết quả COVID-19 tích cực. Các nhân viên/học sinh phải ở ngoài công 
việc/trường học và ngoài khuôn viên trường cho đến khi bị xóa bởi SRCHD. 

Tôi phải làm gì nếu con tôi đã được tiếp xúc với người khác đã thử nghiệm tích cực cho COVID-19?

• Một sinh viên được xác định bởi các SRCHD như là một liên lạc gần gũi (trong vòng 6 feet trong hơn 15 phút) cho một trường
hợp hoạt động COVID-19 không sử dụng một khuôn mặt bao gồm phải kiểm dịch trong 14 ngày từ ngày liên lạc cuối cùng với
trường hợp tích cực.

• Đóng danh bạ với một khuôn mặt bao gồm sẽ vẫn ở trường nếu không có triệu chứng và sẽ được theo dõi triệu

Trở về bảng nội dung
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Sức khỏe tâm thần

Nếu con tôi lo lắng hoặc lo ngại về việc trở lại trường học, tôi có thể làm gì để giúp đỡ?

Điều chỉnh lại cho trường học trong thời gian này căng thẳng có thể khó khăn cho nhiều sinh viên. Trải qua một
mảng của cảm xúc là bình thường. Nói chuyện với con của bạn và tìm ra lý do cho mối quan tâm của họ. Cung
cấp cho họ bảo đảm và trả lời các câu hỏi của họ, chia sẻ thông tin liên quan đến mối lo ngại của họ và tìm câu
trả lời nếu bạn không biết. Nếu bạn vẫn cần hỗ trợ, hãy liên hệ với trường của con bạn để có thêm trợ giúp.

Tôi có thể tìm nguồn lực về sức khỏe cảm xúc và tâm thần cho con tôi ở đâu?

Khu học chánh cung cấp các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho sinh viên qua dịch vụ tư vấn sức khỏe hành vi
CDAC của chúng tôi có sẵn trong mỗi trường, MFLC (cố vấn cuộc sống gia đình quân sự) và các cố vấn của
trường được chứng nhận. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với các cơ quan cộng đồng để cung cấp các dịch vụ
chuyên sâu hơn nếu cần thiết. Nếu một học sinh hoặc phụ huynh cần được hỗ trợ liên quan đến sức khỏe tâm
thần vì bất kỳ lý do gì, họ có thể tiếp cận với giáo viên hoặc cố vấn trường của họ để được giúp đỡ. Phụ huynh
cũng có thể liên hệ với điều phối viên dịch vụ sức khỏe tâm thần tại 850-983-5568 với bất kỳ câu hỏi hoặc
quan tâm bổ sung nào.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESE

Có một lựa chọn ảo cho sinh viên trên điểm truy cập?

• Có, học sinh sẽ có thể truy cập hướng dẫn kỹ thuật số nếu họ có các tiêu chuẩn truy cập.

Học sinh tự khép kín có thể tiếp cận học từ xa không?

• Có, sẽ có một giáo viên ESE rằng sẽ cung cấp cơ hội học tập từ xa cho các sinh viên trong lớp học khép kín.

Dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp nếu con tôi chọn từ xa học tập hoặc toàn thời gian hướng dẫn ảo (thông qua Santa Rosa
Online)?

• Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp cho sinh viên dựa trên IEP của họ.

Sẽ là lựa chọn từ xa học tập có sẵn cho trẻ em ESE cũng?

• Có, học sinh sẽ có cùng một lựa chọn học tập từ xa cũng như truy cập vào chỗ ở, hỗ trợ, và các dịch vụ liên quan.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESE

Những gì đang được cung cấp cho một trường trung học ESE học sinh cao cấp cho đến khi học trường trở nên
an toàn hơn?

• Gạch và vữa (mặt đối mặt)

• Toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến)

• Học từ xa

Đối với những sinh viên đang trên các đánh giá thay thế (FSAA), lựa chọn chỉ có sẵn là lựa chọn học tập từ xa. Bộ
phận của chúng tôi sẽ chỉ định giáo viên cung cấp hướng dẫn cũng như các dịch vụ/hỗ trợ sử dụng chương trình
giảng dạy điểm truy cập hiện tại học sinh nhận được trong lớp học hiện tại của họ. Các giáo viên sẽ cung cấp
hướng dẫn đó thông qua TEAMS. Tại thời gian này, SRO/FLVS không cung cấp chương trình giảng dạy cho những
học sinh trên các thiết lập thay thế/tiêu chuẩn. Tất cả học sinh ghi danh vào các lựa chọn nêu trên, sẽ nhận được
chỗ ở của họ trên IEP/EP cũng như các dịch vụ/hỗ trợ liên quan.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESE

Nếu tôi ký con tôi, người đang trên một IEP, cho toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến), các chỗ
nghỉ sẽ vẫn được theo sau? Như ít khối lượng công việc, nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài tập, Vv?

• Có, nếu sinh viên được ghi danh trong toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online) tùy chọn, họ sẽ nhận
được chỗ ở của họ cũng như các dịch vụ liên quan (lời nói/ngôn ngữ trị liệu, nghề nghiệp trị liệu, vật lý trị liệu,
Adaptive P.E., công nghệ hỗ trợ, định hướng và di động dịch vụ, thị giác khiếm dịch

Các dịch vụ có năng khiếu sẽ được cung cấp cho sinh viên trong cài đặt học tập ảo và/hoặc từ xa toàn thời gian?

• Có. Những học sinh đang theo học toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online) hoặc các tùy chọn từ xa sẽ
nhận được các dịch vụ năng khiếu.

• Đối với sinh viên toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online), chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ trực tiếp
năng khiếu cho K-5, và một mô hình tư vấn cho sinh viên thứ cấp.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESE

Tôi có thể đăng ký học sinh ở điểm truy cập (CBSA/lớp truy cập) ở đâu, nếu chúng tôi không quay lại trường?

• Bạn có thể đạt được thông tin đăng ký cho những khóa học mà sẽ cung cấp thông qua các tùy chọn học tập từ
xa cho những sinh viên trên trang web của chúng tôi bộ phận:
https://santarosacountyesedepartment.weebly.com

Học sinh của tôi có đang ở nhà tiếp tục nhận được dịch vụ homebound at bệnh viện không?

• Nếu bác sĩ đã đề nghị liên tục dịch vụ giáo dục thông qua việc cung cấp các dịch vụ homebound at bệnh viện
cho năm học 2020-2021, sau đó học sinh sẽ nhận được các dịch vụ thông qua một học từ xa/toàn thời gian
ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến) hoặc mặt đối mặt.

• Do nhu cầu tinh tế của sinh viên và/hoặc đề nghị của bác sĩ, cha mẹ có thể chọn để có dịch vụ từ xa như trái
ngược với mặt đối mặt.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ ESE

Nếu học sinh của tôi đang tham dự Camelot năm học này, họ sẽ có các lựa chọn tương đương có sẵn cho họ?

• Có, học sinh được đề nghị tham dự Camelot sẽ có quyền truy cập vào gạch và vữa cũng như toàn thời gian ảo (thông
qua Santa Rosa trực tuyến) và từ xa các tùy chọn học tập.

Bây giờ nó là bắt buộc đối với các sinh viên để mặc mặt phủ để tham dự gạch và vữa, học sinh của tôi sẽ bị trừng phạt
nếu họ không thể mặc chúng vì sức khỏe, lo âu, hoặc cảm giác liên quan đến các vấn đề mà ngăn chặn chúng từ mặc
những lớp phủ trải?

• Chúng tôi đang giới thiệu các bậc cha mẹ cung cấp cho trường học của họ với một lưu ý bác sĩ mô tả các điều kiện
và/hoặc mối quan tâm cho việc đeo mặt bao gồm.

• Các trường sẽ thông báo cho các giáo viên cá nhân của các cá nhân cụ thể, theo lời khuyên của các chuyên gia hành
vi, nhà tâm lý học, hoặc bác sĩ, rằng sinh viên không phải đeo mặt bao gồm

• Những học sinh tài liệu này sẽ không bị phạt

• Hãy chắc chắn thông báo cho trường nếu học sinh của quý

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ thực phẩm

Nếu con tôi chọn học từ xa hoặc toàn thời gian ảo option (thông qua Santa Rosa Online) họ vẫn
sẽ được phép nhận được miễn phí hoặc giảm bữa ăn của họ?

Chương trình dinh dưỡng của trường hoạt động theo quy định của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ. Miễn
trừ đã được phát hành chỉ bởi USDA để cho phép linh hoạt trong khu vực này. Chúng tôi sẽ nhận
được hướng dẫn bổ sung từ nhà nước về các chi tiết về cách thức chúng tôi có thể cung cấp bữa
ăn cho học sinh mà chọn một lựa chọn ảo.

Sẽ có lễ kỷ niệm lớp học với thức ăn vẫn được phép?

Đây sẽ là một quyết định của trường.

Trở về bảng nội dung
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Dịch vụ thực phẩm

Nếu tôi chọn một lựa chọn ảo cho con tôi trong năm học 2020-2021 điều gì xảy ra với tiền còn
lại trên tài khoản bữa ăn của họ?

Tất cả các khoản tiền chuyển đến năm học tiếp theo và có sẵn để sử dụng. Tuy nhiên, các gia
đình có thể yêu cầu hoàn tiền thông qua trang web Food & Nutrition bằng cách nhấp vào biểu
tượng ngân hàng Piggy vòng tròn màu xanh lá cây.

Mẫu yêu cầu hoàn tiền cung cấp cho gia đình 2 lựa chọn:

• Yêu cầu hoàn tiền qua phiếu gửi cho họ. https://srcscafe.wixsite.com/foodserv/policies

• Yêu cầu số tiền còn lại sẽ được chuyển sang tài khoản học sinh khác.

Trở về bảng nội dung
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Thường xuyên Các câu hỏi

Giao thông vận tải

Học sinh sẽ bị buộc phải đeo mặt tấm phủ (mặt nạ)?

Đó là kỳ vọng rằng sinh viên lựa chọn để tham gia vào việc vận chuyển trường học mặc một khuôn mặt bao gồm
trong khi được chở.

Học sinh của tôi có vấn đề sức khỏe mà làm cho mặc một khuôn mặt bao gồm không thể. Họ sẽ phải vẫn còn
đeo một khuôn mặt bao gồm?

Điều này sẽ được xem xét trên cơ sở từng trường hợp. Đơn đặt hàng của bác sĩ sẽ thay thế cho chính sách của
chúng tôi bao trùm. Vui lòng liên lạc các mối quan tâm với trường của bạn để biết thêm hướng.

Làm thế nào xã hội sẽ được thi hành trên xe buýt trường học?

Học sinh sẽ được ngồi trong nhóm với chỗ ngồi được chỉ định và dự kiến sẽ mặc một khuôn mặt bao gồm như là
một xã hội không thể đi xe buýt trường học. Anh chị em sẽ được hướng dẫn để ngồi cùng nhau và học sinh sẽ sử
dụng không gian có sẵn cho khoảng cách khi có thể.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Công nghệ

Nếu chúng ta chọn các tùy chọn trực tuyến và chúng tôi không có một thiết bị, chúng tôi có thể nhận được một?

• Đối với tùy chọn toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online) hoặc học từ xa, bạn có thể đăng xuất một thiết bị từ trường
của con bạn đến mức mà quận có các thiết bị có sẵn.

Nếu chúng tôi có một số trẻ em, chúng tôi cần thiết bị cho mỗi đứa trẻ, và chúng tôi có thể đăng xuất một thiết bị cho mỗi đứa trẻ?

• Có, nếu bạn chọn toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa Online) hoặc từ xa tùy chọn học tập, bạn sẽ cần một thiết bị cho mỗi
đứa trẻ. Bạn có thể đăng ký chúng ra từ (các) trường của học sinh đến mức mà quận có các thiết bị có sẵn.

Nếu học sinh ESE của tôi cần công nghệ hỗ trợ, sẽ được thực hiện có sẵn?

• Nếu học sinh có IEP hoặc mục 504, chỗ nghỉ theo kế hoạch của họ sẽ được cung cấp.

Quận sẽ hỗ trợ thiết bị của con tôi nếu tôi gửi một từ nhà?

• Không, địa hạt sẽ không hỗ trợ các thiết bị mang về nhà.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Công nghệ

Truy cập Internet không có sẵn trong khu vực của tôi. Huyện sẽ có thể giúp cung cấp truy cập Internet không?

• Huyện này đang tìm kiếm để cung cấp truy cập Internet bất cứ nơi nào có thể, nhưng kế hoạch của chúng tôi để
thực hiện việc này là không hoàn tất.

Tôi có quyền truy cập vào Internet trong khu vực của tôi, nhưng hiện nay có thể không đủ khả năng truy cập. Huyện
sẽ có thể giúp cung cấp truy cập Internet không?

• Một số giải pháp Internet giảm tốc độ có sẵn mà có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Một số nhà cung cấp Internet
đã giảm giá có sẵn cho các gia đình của sinh viên đủ điều kiện cho bữa ăn trưa miễn phí/giảm. Liên hệ với nhà
cung cấp Internet địa phương của bạn để xem nếu tùy chọn này có sẵn cho bạn.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Các dịch vụ Pre-K

Các lựa chọn cho trẻ em ghi danh vào các chương trình Head Start và Early Head bắt đầu cho các dịch vụ
giáo dục cho năm học 2020-21 là gì?

• Lựa chọn duy nhất được cung cấp cho Head Start, tự nguyện Pre-k (VPK) và đầu bắt đầu sẽ là mô hình
truyền thống trong lớp học. Các em sẽ tuân theo các thủ tục đến và sa thải và vận chuyển theo quy định
của huyện và với sự hướng dẫn của người quản trị trường học trên trang web.

• Trẻ em ghi danh vào các chương trình giáo dục sinh viên xuất sắc PreK (ESE) sẽ có thể tham gia vào các
tùy chọn gạch và vữa hoặc học từ xa.

• Lựa chọn duy nhất cho một đứa trẻ tham gia chương trình VPK với lớp học Pre-k ESE sẽ là tùy chọn Brick
and vữa.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Các dịch vụ Pre-K

Những hướng dẫn sức khỏe nào sẽ được tuân theo cho trẻ mầm non?

• Các chương trình mầm non sẽ được thực hiện theo các hướng dẫn tái mở của huyện sẽ được chia sẻ với nhân
viên và phụ huynh vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Đối với các chương trình Head Start và Early Head bắt đầu như thế nào sẽ được phục vụ bữa ăn?

• Trẻ em ghi danh vào Head Start và Early Head Start sẽ được cung cấp các bữa ăn đóng hộp (nóng và lạnh) từ
dịch vụ ăn uống.

Số lượng Prek trẻ em được trong lớp Head Start/VPK/Pre-K?

• Việc ghi danh cho trẻ em trong mỗi lớp học Head Start/VPK sẽ là 15-20 trẻ em với hai người lớn.

• Số lượng trẻ em trong các lớp học đầu tiên bắt đầu sẽ là tối đa 8 trẻ em với hai người lớn.

• Số lượng trẻ em trong lớp học giáo dục sinh viên PreK exceptional sẽ khác nhau dựa trên các khuyến nghị của
học khu.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Các dịch vụ Pre-K

Trẻ em có bị naptime không?

• Trẻ em sẽ có thời gian còn lại bao gồm trong lịch trình hàng ngày. Phụ huynh sẽ được yêu cầu làm theo
hướng dẫn của học khu vào đầu năm liên quan đến bất kỳ mục thời gian nghỉ ngơi nào mà họ muốn gửi
đến trường với đứa trẻ (Ie chăn/khăn, mục mà để cuddle, Vv).

• Trẻ em sẽ được trải ra càng nhiều càng tốt, sử dụng "Trung tâm học tập" như là rào cản.

• Cũi và giường sẽ được khử trùng hàng ngày.

Trẻ em sẽ chải răng trong ngày?

• Trẻ em sẽ không được chải răng vào đầu năm. Túi zippered của vật tư y tế răng miệng sẽ được cung cấp
cho tất cả các gia đình có thông tin như thế nào để giúp con em mình thực hành sức khỏe răng miệng tốt
ở nhà.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Các hoạt động ngoại khóa

Có phải chúng ta cho phép sự kiện thể thao, PEP rallies, điệu múa, và trở lại đêm học?

• Những sự kiện này có một đám đông nhỏ hơn, nhiều hơn chọn, và do đó cung cấp ít tiếp xúc. Tùy chọn ảo
cũng sẽ được xem xét khi thích hợp.

Các vận động viên sẽ được yêu cầu phải đeo mặt trải (mặt nạ)?

• Không, nhưng họ sẽ cần phải mặc chúng trong khi cưỡi xe buýt đến và đi từ các trò chơi.

Cha mẹ sẽ vẫn được phép tham dự các trò chơi?

• Vâng, Tuy nhiên, chúng tôi sẽ giới hạn đám đông dựa trên năng lực của cơ sở.

Trở về bảng nội dung



Những câu hỏi thường gặp

Các hoạt động ngoại khóa

Thể thao sẽ vẫn được cung cấp trong năm học 2020-21?

Hiện nay, chúng tôi đang có kế hoạch cho các môn thể thao để tiếp tục. Chúng tôi sẽ cung cấp các môn thể
thao tương tự như bình thường với một số hạn chế liên quan đến việc xã hội và các thủ tục làm sạch nâng
cao. Học sinh sẽ được yêu cầu để mặc một khuôn mặt bao gồm trên bất kỳ chuyến đi xe buýt đến các trò
chơi. Chúng tôi cũng sẽ giới hạn đám đông tại các trò chơi dựa trên năng lực của các địa điểm.

Nếu một học sinh chọn toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến) hoặc từ xa lựa chọn học tập là
họ có thể thử ra cho các môn thể thao học?

Có, nếu bạn quyết định chọn từ xa học tập hoặc toàn thời gian ảo (thông qua Santa Rosa trực tuyến), bạn sẽ
có thể tham gia vào các môn thể thao tại trường của bạn chỉ được khoanh vùng.

Trở về bảng nội dung


