
XA HOÀN TOÀN 
không có ngo˜i l° 

        

    

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI CÁC S˙ LIˆU 
TIÊU CHÍ GI˜NG D°Y TR˛C TI˝P 

4 5 6 7 

Su Sa M Tu Th W F 

1 2 3 
4 5 6 7 1 2 3 
4 5 6 7 1 2 3 

4 5 6 7 

Su Sa M Tu Th W F 

1 2 3 
4 5 6 7 1 2 3 
4 5 6 7 1 2 3 

Su Sa M Tu Th W F 

4 5 6 7 1 2 3 

QUAY LẠI 
GIẢNG DẠY 
TRỰC TIẾP 

Các trường học phải ở 
một quận không còn 
ở trong giai đoạn cơ 

bản. 

˜°i v˛i h�c khu chánh có >10% h�c 
sinh ho�c h�c sinh ��n t� m�t ho�c 
nhi�u qu
n khác, nên xem xét t� l� 
“ca m˛i trên 100,000” và ph�n tr�m 
“xét nghi�m d˝ng tính” � m�i 

qu
n �ó. 

SỐ LIỆU CỦA QUẬN SỐ LIỆU CỦA BANG 
đáp ứng ba tuần liên đáp ứng ba tuần liên 

tiếp tiếp 

Tỷ lệ số ca: ≤10 ca trên Xét nghiệm dương 
100,000 dân trong 7 ���≤5% trong 7 

ngày trước đó * ngày trước đó 

Xét nghiệm dương 
�� ≤5% trong 7 ngày 

trước đó 

LẬP KẾ HOẠCH 
CHUYỂN ĐỔI SANG 
HỌC TỪ XA HOÀN 

TOÀN 

˜°i v˛i các tr˝˙ng có giˆng dˇy tr˘c ti�p, n�u m�t ho�c 
nhi�u s° li�u sau �ây �˝�c �áp �ng trong hˇn m˘t tu�n 
liên ti�p, nên l
p k� hoˇch cho ch˝ng trình H�c T� Xa 
Hoàn Toàn, bao g	m �ào tˇo t�t cˆ các nhân viên và giao 

ti�p v˛i toàn th  tr˝˙ng h�c. 

Su Sa M Tu Th W F 

4 5 6 7 1 2 3 

SỐ LIỆU CỦA QUẬN 

Tỷ lệ số ca: ≥20 ca trên 100,000 dân 
trong 7 ngày trước đó* 

Xé�����������≥7.5% 
trong 7 ngày trước đó 

KHỞI ĐỘNG 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỪ 

˜°i v˛i các tr˝˙ng có giˆng dˇy tr˘c ti�p, n�u m�t ho�c 
nhi�u s° li�u sau �ây �˝�c �áp �ng trong hˇn m˘t tu�n 
liên ti�p, thì nên b�t ��u ch˝ng trình H�c T� Xa Hoàn 

Toàn. 

* Đối với Chương Trình Tạm Giam Vị Thành
Niên và Cải Tạo Thanh Thiếu Niên: 

Số liệu này có thể loại trừ các trường hợp liên quan đến 
việc sửa chữa và cơ sở tạm giữ và các cơ sở khác mà 

không có liên quan trực tiếp đến sự lây lan trong cộng 
đồng. Ngược lại, quyết định mở các chương  trình giáo 

dục cải tạo thanh thiếu niên và giáo dục giam giữ vị 
thành niên để giảng dạy trực tiếp nên được thực hiện 
dựa trên sự lan truyền của COVID-19 trong cơ sở cải 

tạo hoặc cơ sở giam giữ cụ thể. 

NHỎ HƠN HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI � <

� >

SỐ LIỆU CỦA QUẬN 

Tỷ lệ số ca: ≥30 ca trên 100,000 dân 
trong 7 ngày trước đó* 

Xé�����������≥10% trong 7 
ngày trước đó 

LƠN HƠN HOẶC 
TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI 

NHỎ HƠN 

LƠN HƠN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

THEO DÕI CÁC S˙ LIˆU 
TR��NG H�P NGO°I Lˆ TRÊN TOÀN BANG 

TOÀN BANG CHO PHÉP GI˜NG D°Y TR˛C TI˝P H°N CH˝ 

GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP HẠN CHẾ CHO CÁC NHÓM HỌC SINH CỤ THỂ 
cầu của các nhóm học sinh cụ thể dựa trên 
các hỗ trợ cần thiết về giáo dục, quan hệ, 

chương trình giảng dạy và / hoặc đánh giá. 
Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, các 

điều khoản hỗ trợ sinh viên bị khuyết tật,
người học tiếng Anh, cũng như các chương 

trình như giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp 
(CTE) có thể yêu cầu thực hành chứng minh 

các kỹ năng và cung cấp môi trường đánh giá 
an toàn. Một ngoại lệ đối với việc đáp ứng 

các số liệu của bang và quận để quay lại 
giảng dạy trự���������ong chương 
trình Học Từ Xa Hoàn Toàn nên được ưu 

����ong các điều kiện sau: 

Không xác nhận ca bệnh 
COVID-19 nào giữa nhân viên 
hoặc học sinh của trường trong 
14 ngày qua. 

Các trường tuân thủ đầy đủ các 
phần 1-3 của hướng dẫn Trường 
Học Sẵn Sàng, Học Sinh An Toàn 

Các trường hoàn toàn tuân thủ Hướng Dẫn Học 
Từ Xa Hoàn Toàn đối với Giảng Dạy Trực Tiếp Hạn 
Chế, bao gồm các hạn chế hơn nữa về quy mô 
nhóm, thời gian và hơn thế nữa. 

TOÀN BANG NGO°I TR� 10-30 TR��NG H�P TRÊN 100,000 DÂN 

GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP CHO HỌC SINH MẪU GIÁO - LỚP BA 
Dự kiến, các trường học sẽ có các lựa chọn 

trong lớp cho học sinh lớp K-3 trong phạm vi có 
thể. Học sinh nhỏ tuổi bị nhiễm vi-rút với tỷ lệ 
thấp hơn, ít bị bệnh hơn khi nhiễm COVID-19 
và có thể lây truyền vi-rút ít hơn so với trẻ lớn 

hơn hoặc người lớn. Học sinh nhỏ tuổi hơn 
cũng cần được tiếp cận với giảng dạy trực tiếp 
để xây dựng các kỹ năng đọc viết và tính toán 

rất quan trọng đối với việc học tiếp tục của các 
em. Một ngoại lệ đối với việc đáp ứng các số 
liệu của bang và của quận để trở lại giảng dạy 
����������������������ong 

các điều kiện sau: 

Tỷ lệ ca bệnh trong  quận là ≤30 
ca trên 100,000 dân trong 7 
ngày trước đó trong 3 tuần qua. 

Kết quả xét nghiệm dương tính 
trong quận là ≤5% trong 7 ngày 
trước đó trong 3 tuần qua. 

TOÀN BANG NGO°I Lˆ CHO QU�N CÓ T�NG S˙ HC SINH GHI DANH LÀ 75 

Không xác nhận ca bệnh 
COVID-19 nào giữa nhân viên 
hoặc học sinh của trường trong 
14 ngày qua. 

Các trường tuân thủ đầy đủ các 
phần 1-3 của hướng dẫn Trường 
Học Sẵn Sàng, Học Sinh An Toàn 

GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP CHO HỌC KHU NHỎ 
Nếu học khu có tổng số học sinh nhập học 
là ≤75 và quận không đáp ứng các chỉ số 
trong phần Các Cho Phép của Quận bên 

dưới (≤30 trường hợp, với số ca ít hơn một 
nửa hoặc ≤5 trường hợp được báo cáo vào 
tuần cuối cùng của giai đoạn ba tuần), Cơ 
Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương có thể 
làm việc với học khu để thiết lập c����
chí sau đây và mở (các) trường học trong 

học khu để giảng dạ������ 

Không có lây nhiễm cộng đồng 
trong khu vực lưu trú trường. * 

Không có lan nhiễm cộng đồng trong 
các cộng đồng đóng vai trò là trung 
tâm việc làm và trung tâm cộng đồng 
chính (phục vụ cho mua sắm và các 
dịch vụ trực tiếp) và trường học bị cô 
lập bởi một khoảng cách đáng kể so 
với các cộng đồng báo cáo lây nhiễm 
COVID-19 trong cộng đồng trong ba 
tuần trước đó. 

Trường không tiếp nhận số lượng 
đáng kể học sinh chuyển đến từ bên 
ngoài khu vực lưu trú trường học 
nếu khu vực đó có báo cáo lây 
nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 
trong thời gian ba tuần trước đó. 

* Khi xem xét s˛ lây lan trong c˝ng ˙ˆng, y tˇ c˝ng ˙ˆng nên xem xét các ca b°nh trong c˝ng ˙ˆng, tính kh˘ d�ng c�a xét nghi°m 
COVID-19 trong c˝ng ˙ˆng, ph�n tr�m ca d��ng tính g�n ˙ây c�a các xét nghi°m, n�ng l˛c trong c˝ng ˙ˆng ˙� �ng phó v�i các 
ca b°nh và ˙�t bùng phát và n�ng l˛c b°nh vi°n khu v˛c có sn ˙�i v�i nh�ng v�i b°nh n
ng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

THEO DÕI CÁC S˙ LIˆU 
CÁC CHO PHÉP C�A QU�N 

Các qu�n có dân s� l	n hˇn v	i dân s� >30,000 và m�t �˘ dân s� là >6 ng� i trên m˘t d�m vuông 
Benton, Clackamas, Clatsop, Columbia, Coos, Deschutes, Douglas, Jackson, Josephine, Klamath, Lane, Lincoln, Linn, Malheur,
Marion, Multnomah, Washington, Polk, Uma����à Yamhill 

Các qu�n có dân s� nh
 hˇn v	i dân s� là 30,000 ng� i 

Cho phép quay lại giảng dạ�������ó 
thể được thực hiện trong các điều kiện 

sau: 

Tỷ lệ ca bệnh trong quận là 
≤30 ca trên 100,000 dân trong 
vòng 7 ngày trước đó trong 3 
tuần qua. Trường học tuân thủ đầy đủ các 

phần 1-3 của hướng dẫn Trường 
Học Sẵn Sàng, Học Sinh An Toàn và 
học sinh không được tham gia bất 
kỳ nhóm nào hoặc một phần của 
nhóm lớn có >50 người. 

Trường công lập hoặc trường tư thục ở vùng sâu 
vùng xa và vùng nông thôn với tổng số học sinh ghi 
danh là ≤250 và không quá 10% học sinh sống bên 
ngoài khu vực lưu trú của trường (học sinh ngoài khu 
vực lưu trú bao gồm chuyển trường liên quận và nội 
quận và trường có thể không nhận học sinh chuyển 
trường mới từ bên ngoài khu vực lưu trú của mình 
(trường phải tiếp tục phục vụ tất cả học sinh trong 
ranh giới của trường). 

Kết quả xét nghiệm dương tính 
trong quận là ≤5% trong 7 ngày 
trước đó trong 3 tuần qua. 

Không xác nhận ca bệnh 
COVID-19 nào giữa nhân viên 
hoặc học sinh của trường trong 
14 ngày qua. 

Baker, Crook, Curry, Gilliam, Grant, Harney, Hood River, Jefferson, Lake, Morrow, Sherman, Tillamook, Union,
Wallowa, Wasco, và Wheeler 

Cho phép quay lại giảng dạ������
có thể được thực hiện trong các điều 

kiện sau: 

Tổng số ca bệnh COVID-19 của 
quận trong ba tuần qua là ≤30, với 
số ca ít hơn một nửa (hoặc ≤5 ca) 
trong tổng số ca bệnh được báo cáo 
trong tuần cuối cùng của khoảng 

Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương 
chỉ ra rằng không có lây nhiễm cộng 
đồng trong khu vực lưu trú trường 
học. * 

Cho phép quay lại giảng dạ�������ó thể được thực 
hiện trong các điều kiện sau: Cơ Quan Y Tế Công Cộng Địa Phương cho biết: 

Các qu�n có m�t �˘ dân s� th�p v	i m�t �˘ dân s� <6 ng� i trên m˘t d�m vuông 

Không có lây nhiễm cộng đồng trong khu vực lưu trú trường học.* 

Không có lây nhiễm cộng đồng trong đóng vai trò là trung tâm việc 
làm và trung tâm cộng đồng chính (phục vụ cho mua sắm và các dịch 
vụ trực tiếp) và trường học được cách ly bởi một khoảng cách đáng 
kể so với các cộng đồng báo cáo lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng 
trong ba tuần trước đó. 
Trường không �����������g kể học sinh chuyển tiếp đến 
từ bên ngoài khu vực lưu trú của trường nếu cộng đồng đó có báo cáo 
về sự lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng trong ba tuần trước đó.

 Baker, Gilliam, Grant, Harney, Lake, Morrow, Sherman, Wallowa, và Wheeler 

Trường học tuân thủ đầy đủ các phần 1-3 của 
hướng dẫn Trường Học Sẵn Sàng, Học Sinh An 
Toàn và học sinh không được tham gia bất kỳ 
nhóm nào hoặc một phần của nhóm lớn có >50 
người. 

Trường học tuân thủ đầy đủ các 
phần 1-3 của hướng dẫn Trường 
Học Sẵn Sàng, Học Sinh An Toàn và 
học sinh không được tham gia bất 
kỳ nhóm nào hoặc một phần của 
nhóm lớn có >50 người. 

Tổng số ca bệnh COVID-19 của quận trong ba 
tuần qua là ≤30, với số ca ít hơn một nửa 
(hoặc ≤5 ca) trong tổng số ca bệnh được báo 
cáo trong tuần cuối cùng của khoảng thời 
gian ba tuần. 

*Khi xem xét s˛ lây lan trong c˝ng ˙ˆng, y tˇ c˝ng ˙ˆng nên xem xét các ca b°nh trong c˝ng ˙ˆng, tính kh˘ d�ng c�a xét nghi°m COVID-19 
trong c˝ng ˙ˆng, ph�n tr�m ca d��ng tính g�n ˙ây c�a các xét nghi°m, n�ng l˛c trong c˝ng ˙ˆng ˙� �ng phó v�i các ca b°nh và ˙�t bùng phát 
và n�ng l˛c b°nh vi°n khu v˛c có sn ˙�i v�i nh�ng v�i b°nh n
ng. 

Trường công lập hoặc tư thục ở vùng sâu vùng xa và 
vùng nông thôn với tổng số học sinh ghi danh ≤250 và 
không quá 10% học sinh hoặc nhân viên sống bên 
ngoài địa bàn của trường (học sinh ngoài địa bàn bao 
gồm học sinh chuyển trường giữa các quận và trong 
quận và trường có thể không nhận học sinh chuyển 
trường mới từ bên ngoài địa bàn của trường (trường 
phải tiếp tục dạy tất cả học sinh trong ranh giới của 
trường). 

Vùng sâu vùng xa được định nghĩa là một trường công lập hoặc tư thục cách đường đi 
gần nhất từ 8 dặm trở lên, từ bất kỳ trường học mà dạy bất kỳ cấp lớp tương đương 
nào. 8 dặm dùng cho vùng sâu vùng xa dựa vào khoảng cách được sử dụng để định 
nghĩa trường tiểu học nhỏ ở vùng sâu vùng xa trong ORS 327.077, cho các mục đích mà 
hướng dẫn này áp dụng đối với tất cả các cấp lớp được dạy tại trường (tiểu học, K-8, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông, K-12, hoặc cấu hình khác).  Nông thôn được xác 
định bằng cách sử dụng các mã "Địa phương" của Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc 
Gia, những mã này có sẵn thông qua ODE. 

Trường công lập hoặc trường tư thục có 
tổng số học sinh ghi danh là ≤250 và 
không quá 10% học sinh sống bên ngoài 
khu vực lưu trú của trường (học sinh 
ngoài khu vực lưu trú trường học bao gồm 
chuyển trường liên quận và nội quận và 
trường có thể không nhận học sinh 
chuyển trường mới từ bên ngoài khu vực 
lưu trú của mình (trường phải tiếp tục 
phục vụ tất cả học sinh trong ranh giới 
của trường). 




