
Cập Nhật Kế Hoạch Cùng Nhau Quay Trở Lại: Kế Hoạch An Toàn và Lành 
Mạnh 

Mùa hè này, nhóm của chúng tôi đã làm việc hết mình để hợp tác với các chuyên gia và 
các học khu khác trong cả nước để lập kế hoạch Cùng Nhau Quay Trở Lại nhằm đáp 
ứng các nhu cầu học tập, và tình cảm xã hội.    

Tìm hiểu thêm về tình trạng của các lĩnh vực quan trọng bên dưới, bao gồm Kế Hoạch 
Trở Lại Sự Lành Mạnh đang chuyển sang Giai Đoạn 2. 

Khủng hoảng COVID-19 và những đề nghị từ các quan chức quận hạt và tiểu bang liên 
tục thay đổi.  Chúng tôi yêu cầu cộng đồng cần chuẩn bị nếu kế hoạch của chúng tôi có 
sự thay đổi dựa trên những quan ngại về sức khoẻ cộng đồng.  Chúng tôi sẽ thường 
xuyên cập nhật các tin tức và các chi tiết bổ sung khi chúng tôi chuyển tới ngày 3 tháng 
9, khi năm học 2020-21 của chúng ta bắt đầu. 

Trong vài tuần qua, chúng tôi đã tập hợp các tin tức phản hồi, thông qua bản khảo sát 
của học sinh và phụ huynh, cũng như buổi họp với các bên liên đới cộng đồng. 

Kế hoạch Cùng Nhau Trở lại sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng sau đây: 

• Trở lại sự Lành Mạnh:  Sức Khoẻ và An Toàn 

• Trở lại học tập: Học Tập 

• Trở lại vui chơi:  Thể Thao 

• Trở lại kết nối:  Chuyên Cần và Tham Gia 

• Trở lại hỗ trợ: Môi Trường và Văn Hoá  
• Trở Lại cho vấn đề Dinh Dưỡng:  Phục vụ Bữa Ăn 

Tình Trạng Các Lĩnh Vực Quan Trọng   

Các Giai 
đoạn 

Giai Đoạn 1: nghiên cứu  
& Dữ liệu 

Giai đọạn 2: Đề Nghị & 
Tiếp cận 

Kế hoạch cuối 
cùng  

Lĩnh Vực  
Quan 
Trọng 

Trở lại học tập 
Trở lại vui chơi 
Trở lại Kết nối 
Trở lại hỗ trợ 
Trở lại cho dinh dưỡng 
  

Trở lại sự lảnh mạnh   

Sức Khoẻ & An Toàn: Trở Lại Sự Lành Mạnh  

Chúng ta đang chuyển sang giai đoạn hai! 
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Xem Bản Thảo Tài Liệu Kế Hoạch Trở Lại Sự Lành Mạnh ở đây. Đây là bản thảo tài liệu và có 

thể thay đổi khi chúng tôi đạt được việc thương lượng với đối tác công đoàn và các tin 
tức phản hồi của quí vị. 

Khám phá trang mạng kế hoạch Trở Lại Sự Lành Mạnh, bao gồm tin tức và các nguồn 
ở đây. 

Sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.  Chúng tôi đã 
xem xét các hướng dẫn từ nhiều nguồn và nhìn vào các chi tiết tại mỗi trường để tạo ra 
một môi trường an toàn và lành mạnh khi các học sinh quay trở lại.  Vì vậy, chúng tôi 
đề nghị thực hiện các biện pháp bảo vệ theo sau cho các học sinh và nhân viên của 
chúng ta: 

• Khẩu trang sẽ được yêu cầu cho tất cả học sinh và nhân viên.  Chúng tôi sẽ cung 
cấp khẩu trang cho những ai cần và tấm chắn mặt cho những ai không thể đeo khẩu 
trang hay mặt nạ vì lý do y tế. 

• Việc giãn cách xã hội sẽ được yêu cầu khi nó là chìa khoá để giúp chúng tôi 
ngưng sự lây lan của COVID-19.  Các trường sẽ thiết kế lại lớp học, hành lang, và 
những khu vực chung khác để thực hiện điều này. 

• Các học sinh và nhân viên phải kiểm tra sàng lọc các triệu chứng mỗi ngày 
trước khi đến trường (sàng lọc thụ động).  Chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra thân 
nhiệt và triệu chứng tại trường (sàng lọc chủ động). 

• Các học sinh và nhân viên phải rửa tay thường xuyên trong ngày.  Các trạm 
rửa tay và nước khử trùng có cồn sẽ được đặt nhiều nơi trong khuôn viên trường.  

• Các trường sẽ được khử trùng mọi không gian trong ngày. 

Các Bước kế Tiếp Để Trở Lại Sự Lành Mạnh: 

• Tiếp tục Liên Lạc với Cộng Đồng 

• Nộp các tin tức phản hồi cho bản thảo kế hoạch ở đây 

• Trình bày tới Ủy Ban Quản Trị SCUSD vào ngày 16 tháng bảy tới 

• Tiếp tục việc thương lượng cho đề suất này với các đối tác công đoàn của chúng 
tôi, Hiệp hội Giáo Viên Học Khu Sacramento.  Qúi vị có thể xem các đề suất của 
chúng tôi ở đây. 

Khi chúng tôi chia xẻ các kế hoạch với học sinh, gia đình, và cộng đồng, chúng tôi cũng 
chia xẻ chúng với các đối tác công đoàn.  Kế hoạch của chúng tôi bắt nguồn từ việc 
đảm bảo rằng tất cả các học sinh có quyền tiếp cận vào một giáo trình giảng dạy đầy 
đủ trong suốt năm học 2020-21 với việc duy trì đảm bảo các điều kiện sức khoẻ và an 
toàn cho tất cả mọi người.  

Nếu quí vị muốn xem bản thảo các kế hoạch của học khu về việc quay lại trường, xin 
nhấn ở đây để vào đường dẫn về toàn bộ kế hoạch của chúng tôi.  Nếu quí vị muốn 

xem các đề suất việc đàm phán mà học khu đã đưa ra cho các đối tác công đoàn về 
các khía cạnh của kế hoạch mà chúng tôi tin tưởng cho việc thương lượng này, xin 
nhấn vào đây. 
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Xin vui lòng xem bản cập nhật bổ sung về Kế Hoạch Cùng Nhau Quay Trở Lại vào 
cuối tuần này. 
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