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Hướng dẫn để đến trường học an toàn, toàn thời gian, trực diện cho tất 
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Cộng Đồng David Douglas, chào mừng đến với niên khóa 2021-22! Chúng tôi đã 
háo hức chuẩn bị và mong muốn được trở lại toàn thời gian, trực tiếp giảng dạy 
cho tất cả học sinh, và chúng tôi rất vui mừng vì cuối cùng điều đó cũng đã đến. 
Chúng tôi rất nóng lòng được gặp lại con em của quý vị trong các hành lang và 
nhũng lớp học của chúng tôi. 

 
Sự phấn khích khi trở lại trường học này đương nhiên sẽ đi kèm với một liều 
lượng lo lắng cho các học sinh, các gia đình và các nhân viên. Chúng tôi đã 
chuẩn bị Hướng Dẫn Quay Lại Trường Học này để quý vị biết rõ hơn những gì sẽ 
xảy ra, với hy vọng giảm bớt phần nào sự lo lắng đó và tạo thêm phần cho niềm 
vui của việc giảng dạy, học tập và tạo dựng mối quan hệ. 

 
Khi chúng tôi khai giảng năm học khác thường này, chúng tôi sẽ tập trung rất 
nhiều vào việc chỉ đơn giản là quan tâm đến cộng đồng của chúng tôi, dành thời 
gian để chăm sóc lẫn nhau. 
 
Chúng tôi biết đại dịch đang diễn ra tiếp tục phủ bóng đen lên cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta và gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng cho nhiều người. Chúng tôi 
muốn quý vị biết rằng chúng tôi nhìn thấy quý vị, chúng tôi nghe quý vị và chúng tôi 
ở đây vì quý vị. 
 
Chúng tôi hy vọng quý vị thấy hướng dẫn này hữu ích và bao hàm và ít nhất nó 
cũng cung cấp cho quý vị ý niệm tốt hơn về năm học này sẽ như thế nào. Ưu tiên 
của chúng tôi là sức khỏe thể chất và tinh thần và sự lành mạnh của các học sinh, 
các nhân viên và những gia đình của chúng ta. Chúng tôi đang tuân theo Hướng 
Dẫn Sẳn Sàng Trường Học An Toàn cho Học Sinh do Bộ Giáo Dục Oregon cung 
cấp để thực hiện các tiêu chuẩn an toàn của chúng tôi. 
 

Một lần nữa, chào mừng đến với năm học mới này, và cảm ơn quý vị đã đặt niềm 
tin vào David Douglas để cung cấp cho con quý vị một môi trường học tập an toàn, 
hấp dẫn và bình đẳng, cũng như sự hỗ trợ mà các em cần để Học Hỏi, Trưởng 
Thành và Phát Triển. 

Ken Richardson 
Tổng Giám Thị 



 

 

Các Phòng Ngừa An Toàn COVID-19  
Sự tiếp cận theo lớp  

Không có biện pháp phòng ngừa an toàn duy nhất nào có thể ngăn chặn hoàn 
toàn sự lây lan của vi rút COVID-19. Nhưng việc kết hợp và tuân theo tất cả các 

biện pháp phòng ngừa an toàn hiện có, có thể tạo ra một môi trường an toàn cho 
các học sinh, các nhân viên, những tình nguyện viên và các gia đình của chúng ta. 
Dưới đây là những tầng lớp an toàn mà quý vị sẽ tìm thấy trong các trường học 
của David Douglas. Như với mọi thứ kể từ khi bắt đầu đại dịch này, mọi thứ sẽ 

thay đổi và chúng ta sẽ cùng nhau thích nghi với tư cách là một cộng đồng như họ 
vẫn làm. 
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Một Ngày Học Điển Hình  
Sẽ Như Thế Nào?  
 

Ở Nhà 
Vui lòng bắt đầu ngày của con em của quý vị bằng cách kiểm tra các em để tìm bất kỳ 
triệu chứng tiềm ẩn nào. Dưới đây là danh sách kiểm tra sàng lọc hàng ngày của quý 
vị. Vui lòng không cho con của quý vị đến trường nếu các em có bất kỳ triệu chứng 
nào trong số này. Liên hệ với trường học của quý vị và nhà cung cấp dịch vụ y tế 
chính của quý vị. 

 

Sốt Thở Hổn Hển Ho 
 
 
 
 
 
 

Sốt (nhiệt độ 100.4F 
hay cao hơn) hay ớn 
lạnh. 
 
 

Mất vị 
giác hay  
khứu giác 

Thở hổn hển 
không lý do hay 

khó thở. 

Một cơn ho mới chưa 
được nhà cung cấp dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe 
chẩn đoán hoặc phê 

duyệt. 

  
 
 
 

  



 

 

Một Ngày Học Điển Hình  
Sẽ Như Thế Nào?  
 

Trên Xe Buýt 
Đối với các học sinh đi xe buýt, luôn phải đeo khẩu 
trang. Để không khí thông thoáng, tất cả các cửa sổ xe 
buýt sẽ được mở ra ít nhất một inch. Việc giãn cách xã 
hội sẽ được khuyến khích khi có thể. Và xe buýt sẽ được 
làm sạch theo định kỳ. 

Ở Trường 
Các lớp học của học sinh trông sẽ rất giống với trước khi xảy ra 
đại dịch, ngoại trừ tất cả mọi người sẽ đeo khẩu trang và giữ giãn 
cách xã hội. Một số học sinh đang trong diện cách ly có thể tham 
gia lớp học trực tuyến. Nếu một giáo viên đang cách ly, con của 
quý vị có thể có một giáo viên thay thế. 

Điểm Tâm và Ăn Trưa 
Năm học này, tất cả các bữa ăn sẽ được miễn phí cho tất cả học sinh trong Học 
Khu David Douglas. Các bữa ăn có thể trông khác hơn bất kỳ phần nào khác trong 
ngày học của năm nay. 

Tại các trường tiểu học của chúng tôi, học sinh sẽ ăn sáng trong lớp vào thứ Hai, 
sau đó mang phần ăn sáng về nhà sau giờ học vào những ngày khác để ăn ở nhà 
vào sáng hôm sau. Đối với bữa trưa, các phần ăn bổ sung có thể được thêm vào và 
có thể sử dụng thêm không gian, bao gồm cả ngoài trời khi có thể. Tại các trường 
trung học cơ sở và trung học phổ thông, các không gian bổ sung có thể được sử 
dụng cho các bữa ăn, bao gồm cả các khu vực ngoài trời có mái che khi có thể. 

Giờ Chơi 
Các học sinh sẽ được ra chơi và sử dụng các thiết bị vui chơi. Trong 
các hoạt động ngoài trời nhất định, có thể phải đeo khẩu trang. 

 



 

 

 
Các Chủng Ngừa COVID-19  

 
 

Cho đến nay, vũ khí mạnh mẽ và hiệu quả nhất để chống lại COVID-19 là tiêm vắc 
xin. Nó đã được chứng minh hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiễm trùng và cực kỳ 
hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh thêm nghiêm trọng, nhập viện và tử vong. 

Theo quy định của tiểu bang, tất cả nhân viên trường David Douglas, cơ quan hỗ 
trợ bên ngoài và các tình nguyện viên phải được chủng ngừa COVID-19 trước 
ngày 18 tháng 10. Một số trường hợp ngoại lệ có thể được thực hiện vì lý do y tế 
hoặc tôn giáo, nhưng phần lớn tất cả người lớn trong các trường học của chúng 
tôi sẽ được tiêm chủng. 

Chúng tôi kêu gọi tất cả các gia đình David Douglas và các học sinh đủ điều kiện 
đi tiêm chủng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và cơ hội về các phòng 
tiêm chủng cho cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi dự đoán rằng trẻ em dưới 12 
tuổi sẽ được chấp thuận tiêm vắc-xin trước khi kết thúc năm học này và chúng 
tôi kêu gọi các gia đình đưa con em còn nhỏ của họ đi tiêm chủng ngay khi điều 
đó xảy ra. 

 

Giãn Cách Xã Hội Tối Thiểu 3-feet 
 

Khoảng cách ba feet đối với học sinh và nhân viên sẽ được 
duy trì trong phạm vi có thể. Chúng tôi sẽ có thể duy trì 
khoảng cách 3 feet trong hầu hết các lớp học và các không 
gian khác trong trường học của chúng tôi. Điều này có thể 
khó khăn hơn trong các bữa ăn trong nhà ăn của chúng 
tôi, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện khác để 
giảm thiểu rủi ro. 
Tùy thuộc vào trường, cấp lớp và thời tiết, điều này sẽ bao gồm một số bữa 
ăn trong lớp học, hoặc bữa ăn mang về nhà hoặc bữa ăn phục vụ bên ngoài. 



 

 

Khẩu Trang  
Che mặt tốt và được đeo đúng cách là một công cụ tuyệt vời để giúp giảm sự lây 
lan của COVID-19. 

Tất cả người lớn và học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang mọi lúc khi ở trong tòa 
nhà hoặc trên xe buýt bất kể tình trạng tiêm chủng của họ như thế nào. 

Các trường hợp ngoại lệ duy nhất là trong khi ăn uống hoặc trong một số trường 
hợp, như chơi nhạc cụ thổi. 

Khẩu trang cũng có thể được yêu cầu ở ngoài trời trong các hoạt động nhất định 
hoặc các cuộc tụ họp khi nhiều người đang tụ tập cùng nhau. Chúng tôi tiếp tục 
phát triển các hướng dẫn cụ thể hơn về việc mang khẩu trang khi ở ngoài trời. 

Khẩu trang phải được làm bằng chất liệu vải dệt khít, tốt nhất là nhiều lớp, ôm vừa 
khít và phải đeo đúng cách.  

Một chiếc khẩu trang được đeo đúng cách sẽ che hoàn toàn cả mũi và miệng. 

 
 



 

 

Luồng Không Khí Và Sự Thông Gió  
Hệ thống thông gió và lọc không khí hiệu quả có thể lọc sạch vi khuẩn, chất gây dị 
ứng và vi rút từ không khí trong nhà. Tất cả các hệ thống HVAC trong tòa nhà của 
Học Khu David Douglas đã được trang bị thêm bộ lọc tiêu chuẩn MERV-13 có thể 
thu giữ các hạt cực nhỏ từ không khí.  
Ngoài ra, mỗi lớp học và các phòng khác nơi các học sinh có thể có một máy lọc 
không khí di động, được lọc bằng HEPA có khả năng làm sạch 1.250 feet vuông 
không khí cứ sau 15 phút.  

 

Các Phòng Tách Biệt và Cách Ly 
 

Quý vị nên kiểm tra con mình mỗi sáng trước khi đi học về bất kỳ triệu chứng nào 
của COVID-19. Nếu con của quý vị có các triệu chứng, vui lòng giữ các em ở nhà, 
liên hệ với trường học của quý vị và gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính 
của quý vị. 

Bất kỳ học sinh hoặc nhân viên nào có dấu hiệu của COVID-19 ở trường sẽ bị cách 
ly khỏi những người khác cho đến khi họ có thể về nhà an toàn. 

Học Khu David Douglas sẽ tuân theo hướng dẫn thông báo và cách ly của các viên 
chức y tế địa phương khi một trường hợp dương tính hoặc khả năng phơi nhiễm 
được xác định tại một trong các tòa nhà của chúng tôi. Nếu một trường hợp được 
xác định tại trường của quý vị, chúng tôi sẽ tuân theo các quy trình thích hợp để 
truy tìm sự liên hệ. Mọi nhân viên hoặc gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp sẽ được 
thông báo. 



 

 

Vệ Sinh, Khử Trùng,  
Rửa Tay 

 

Các trường học của chúng tôi sẽ có các trạm khử trùng tay; 
những người lao công tuyệt vời của chúng tôi sẽ làm sạch các bề 
mặt tiếp xúc nhiều suốt cả ngày; các xe buýt của chúng tôi sẽ 
được làm sạch sau mỗi tuyến đường buổi sáng và buổi chiều; 
các trường học của chúng tôi sẽ có đầy đủ khăn lau khử trùng; 
các học sinh của chúng tôi sẽ được dạy và khuyến khích rửa tay 
thường xuyên và kỹ lưỡng. Tóm lại, sự sạch sẽ và vệ sinh sẽ 
được ưu tiên mọi lúc. 

 

Kiểm Tra Triệu Chứng 
 

Bất kỳ nhân viên hoặc học sinh nào có dấu hiệu bị bệnh sẽ được kiểm tra bằng 
cách sử dụng Thử Nghiệm Kháng Nguyên COVID Binax-Now. Các trường học 
bắt buộc phải có ít nhất hai điều phối viên kiểm tra tại chỗ để hỗ trợ kiểm tra 
COVID-19 tự quản lý được yêu cầu cho học sinh và nhân viên có triệu chứng. 
Kiểm tra tự quản lý này được cung cấp cho nhân viên và/hoặc học sinh (với sự 
đồng ý bằng văn bản của phụ huynh), là những người đang có các triệu chứng 
khi ở trường. 

 
 



 

 

 
Các Nguồn Hỗ Trợ 

 

18 tháng qua thật khó khăn đối với tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều đã 
mất đi một thứ gì đó - một công việc, một căn nhà, một người thân yêu, hoặc 
chỉ là cảm giác bình thường, sự an toàn hay sức khỏe của chúng ta. Dù thế nào 
đi nữa, tất cả chúng ta đều đang để thương tiếc bằng cách này hay cách khác. 
Sự phân cực chính trị cực đoan, sự tính toán công bằng xã hội và chủng tộc, 
cũng như các nhiệm vụ về sức khỏe và an toàn mà bản thân đã trở thành 
chính trị hóa đã kết hợp lại để đẩy nhiều người đến bờ vực. 

Với tất cả những bất ổn, và sự vô định - nhưng cũng là sự phấn khích và háo 
hức mong đợi trở lại với nhau - chúng ta phải mở đầu năm học mới này bằng 
cách tập trung vào sự quan tâm, thoải mái, các mối quan hệ và hỗ trợ sức 
khỏe tinh thần. 

Mỗi trường học của chúng tôi sẽ có Nhóm Chăm Sóc Phối Hợp để giúp với các 
kết nối và xây dựng các mối quan hệ giữa các gia đình, các nhân viên, các đối 
tác cộng đồng và các học sinh của chúng tôi. Các trường học của chúng ta cần 
tạo thời gian và không gian để học sinh và nhân viên khám phá, xử lý và chia 
sẻ kinh nghiệm của chúng ta. Các nhà quản lý địa điểm SUN của quận chúng 
tôi và các tổ chức dựa trên cộng đồng khác sẽ trở lại với chúng tôi để giúp xây 
dựng các mối quan hệ đó và tạo ra cộng đồng. 

Trong năm qua, chúng tôi đã tạo và duy trì một loạt các trang trên trang web 
của Học Khu dành cho các nguồn lực và hỗ trợ dành cho gia đình, bao gồm 
nguồn lực tình cảm-xã hội, tài chính, sức khỏe, hỗ trợ thực phẩm, tài nguyên 
học tập và kỹ thuật, v.v. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và cập nhật các trang 
nguồn hỗ trợ này trong suốt năm học này. 



 

 

Để biết thêm thông 
tin, hãy vào: 
www.ddouglas.k12.or.us 

Chúng tôi rất nóng lòng 
được gặp mọi người ở 
trường! 

 

 

@daviddouglasschooldistrict 
 
 

@daviddouglas_sd 

 
 
 
 
 

@daviddouglas_sd 


