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☐ ACA được thành lập với mong muốn cung cấp một cơ hội giáo dục trong đó các gia đình nhất trí và
ký vọng một mức độ nghiêm túc trong học tập và thành tích cũng như mức độ kỷ luật cao (hành vi
gây rối ở mức tối thiểu). Là một cộng đồng, chúng ta đã thiết lập các nguyên tắc #LoveYourTribe
của chúng ta để hỗ trợ một nền văn hóa ủng hộ những kỳ vọng cao này. Những nguyên tắc này cực kỳ
quan trọng trong thời điểm ứng phó với khủng hoảng.
•

Đóng góp: thực hiện công việc của bạn theo cách mà bạn mong muốn người khác sẽ làm
công việc của họ cho bạn.

•

Tử tế: có sự chu đáo, quan tâm và tôn trọng người khác.

•

Kiên nhẫn: cho người khác thời gian mà bạn muốn nhận được. Hãy bình tĩnh!

•

Trung thực: Trò chuyện trung thực, có ý nghĩa và hiệu quả.

•

Khuyến khích mọi người: trao sự tự tin và hỗ trợ một cách tự do.

•

Xin lỗi và tha thứ: nói rằng bạn xin lỗi và chấp nhận Tôi xin lỗi bất kể người mà bạn
đang tha thức hoặc được tha thức là ai.

•

Cảm ơn mọi người: tận hưởng công việc… công việc của bạn và công việc của người
khác. Thể hiện lòng biết ơn.

☐ Bộ tộc Griffin: Thuật ngữ “bộ tộc” không phải là sự đồng hóa của bất kỳ nhóm người, nhóm dân,
nhóm dân tộc nào, hoặc đại diện cho bất kỳ nền văn hóa cụ thể nào. Đúng hơn, thuật ngữ này nhằm
đại diện cho một nhóm các gia đình đồng ý dựa vào nhau để tạo ra một môi trường thành công cho
các gia đình phát triển. Bộ tộc Griffin của chúng ta là đại diện cho tất cả các gia đình ACA với nhiều
nguồn gốc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo và tín ngưỡng cùng kết hợp với nhau dưới ý tưởng về một hệ
thống giáo dục tuyệt vời. Chúng ta đạt được điều này khi chúng ta cùng nhau thực hiện các nguyên
tắc của văn hóa học đường.
•

Bộ tộc Griffin được đại diện rõ nhất bằng chiếc ghế đẩu ba chân Chiếc ghế đẩu chỉ có
thể đứng vững và nâng đỡ đồ vật ở trên nó khi cả ba chân: phụ huynh, học sinh và nhân
viên đều làm hết vai trò của mình để hỗ trợ việc học tập của học sinh.

☐ Các phương pháp phòng ngừa và giảm thiểu trong tài liệu này được thiết kế để giảm bớt đáng kể khả
năng bùng phát coronavirus trong khuôn viên trường học của chúng ta. Nội dung của kế hoạch này
được quyết định dựa trên việc xem xét hướng dẫn hiện hành của CDC, AAP, TEA, và Hướng dẫn Y
tế của Quận Tarrant và kinh nghiệm của ACA về giảm thiểu COVID-19 trong năm qua. ACA đã tìm
kiếm (và tiếp tục tìm kiếm) ý kiến đóng góp từ tất cả các bên liên quan bao gồm:
•

Các gia đình ACA

•

Giáo viên các trường

•

Ban quản trị các trường

•

Nhân viên Giáo dục Đặc biệ

•

Những nhà lãnh đạo trường học khác

•

Những nhà giáo khác

•

Quản trị viên Học khu
Trang 1 (cập nhật lần cuối 23/09/2021)

•

Các nhân viên khác của trường bao gồm cả những người đại diện cho học sinh có hoàn
cảnh khó khăn

•

Các nhóm đại diện cho những Nhóm dân Đặc biệt

Ý kiến của các bên liên quan đã hỏi theo nhiều cách thông qua các cuộc họp của ủy ban cố vấn, khảo
sát phụ huynh và nhân viên, và một phiên điều trần công khai được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm
2021 và được quảng bá trên Star Telegram. Xin lưu ý, hướng dẫn này có thể thay đổi dựa trên các chỉ
thị hoặc các quyết định khác được đưa ra vì lợi ích tốt đẹp nhất của cộng đồng ACA vào bất kỳ lúc
nào. Mặc dù việc phòng ngừa và giảm thiểu bệnh dịch sẽ là mục tiêu của chúng ta, việc lây truyền
vẫn có thể xảy ra. Phụ huynh phải theo dõi thông báo và đưa ra quyết định tốt nhất cho gia đình của
họ. Các cân nhắc, chính sách, quy tắc và thủ tục nêu ở đây được tạo ra với các ưu tiên định hướng
sau:
•

Mục tiêu của ACA là cung cấp một môi trường lành mạnh và an toàn để phát triển và học
hỏi phù hợp với cam kết của ACA đối với các tiêu chuẩn cao về hành vi và học tập. Do
đó, ACA sẽ áp dụng các thủ tục theo hành động của Ban Giám đốc chỉ đạo ban điều hành
ACA đưa ra số lượng các thủ tục cần thiết để hỗ trợ một môi trường học tập lành mạnh
đồng thời tạo điều kiện cho các phương pháp giảng dạy nổi danh của ACA.

•

Ngoài thông tin từ CDC, AAP và Sở Y tế Quận Tarrant, các thủ tục sẽ dựa trên dữ liệu về
sự lây lan của COVID tại ACA và các trường khác trên khắp Texas và phù hợp với các
quy tắc theo lệnh của Thống đốc tiểu bang Texas và Cơ quan Giáo dục Texas,

•

Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm ý kiến đóng góp và kết hợp các phản hồi và ý tưởng từ
cộng đồng ACA: hội đồng quản trị, nhân viên, học sinh và phụ huynh.

•

Chúng tôi sẽ cố gắng xác định và đáp ứng nhu cầu của học sinh trong khi chúng tôi thực
hiện tiêu chuẩn học thuật cao nổi danh của ACA

•

Chúng ta sẽ vẫn là một cộng đồng học tập.

☐ Bất cứ lúc nào, các quan chức địa phương, tiểu bang và các cơ quan khác có quyền áp đặt thêm
các hạn chế. Các chính sách và thủ tục trong tài liệu này sẽ tuân theo các chỉ thị đó. Kế hoạch
này sẽ được xem xét ít nhất 6 tháng một lần, theo yêu cầu và được chỉnh sửa nếu cần
☐ Các cân nhắc trong lập kế hoạch:
•

Các thành viên trong cộng đồng của chúng ta có những suy nghĩ và mối quan tâm hợp lý về việc
học tập, an toàn và thực hiện nghĩa vụ của vai trò của họ

•

Nhu cầu của học sinh được đáp ứng tốt nhất khi nhà trường, phụ huynh và học sinh (ghế đẩu ba
chân) làm việc cùng nhau. Các nhu cầu giáo dục của học sinh được đáp ứng tốt nhất khi ở trong
trường học

CHUYÊN CẦN VÀ VIỆC NHẬP HỌC
☐ Theo Bộ luật Giáo dục Texas (TEC) 25.092, học sinh phải tham dự 90% thời lượng của một khóa
học để được cấp tín chỉ cho khóa học đó và/hoặc được lên lớp tiếp theo. Yêu cầu này vẫn có hiệu lực
trong năm học 2021- 2022.
•

Ngoại lệ cho phép việc giảng dạy từ xa đã hết hạn vào năm học 2020 - 2021. ACA sẽ
không tổ chức giảng dạy trực tuyến hoặc từ xa.

•

Tất cả học sinh ghi danh tại ACA sẽ phải tham gia học tập trong khuôn viên trường, trực
tiếp và tất cả các yêu cầu về việc chuyên cần sẽ được áp dụng như đã nêu trong sổ tay
học sinh.

Trang 2 (cập nhật lần cuối 23/09/2021)

•

Các thủ tục về chuyên cần và trốn học có trong sổ tay học sinh sẽ được áp dụng. Xem
Học sinh mắc COVID-19 và Học sinh có Tiếp xúc gần bên dưới.

•

Hội nghị từ xa: ACA cố gắng duy trì tính linh hoạt nhất có thể để đáp ứng các yêu cầu
đặc biệt về giảng dạy xuất sắc trong đại dịch này. Để đạt được mục tiêu đó, các trường
của ACA sẽ nỗ lực để tổ chức hội nghị từ xa khi ACA có thể cung cấp cho nhân viên
theo các yêu cầu mà TEA đề ra. ACA sẽ luôn làm việc để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng
bởi COVID trong suốt quá trình này.

SỰ PHÒNG CHỐNG CỦA CÁ NHÂN: HUẤN LUYỆN VÀ
TRUYỀN ĐẠT

☐ ACA giảng dạy về trách nhiệm cá nhân và đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi thông qua chương
trình học của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc hỗ trợ các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu dịch
bệnh của cá nhân sau đây phù hợp với văn hóa và sứ mệnh của chúng tôi. Các bậc phụ huynh được
khuyến khích ngay từ bây giờ bắt đầu thực hành những thói quen lành mạnh này với học sinh ở MỌI
lứa tuổi:
•

Ở nhà nếu học sinh/nhân viên có các triệu chứng không bình thường đối với họ như sau:
o

Cảm thấy sôn sốt hoặc nhiệt độ đo được cao hơn 100,0 độ F

o

Bị ớn lạnh hoặc liên tục run rẩy vì ớn lạnh hoặc mệt mỏi

o

đau nhức cơ, nhức đầu hoặc đau họng

o

tiêu chảy

o

Rửa tay theo hướng dẫn của CDC: Một hoạt động gia đình

o

Ho, hụt hơi hoặc khó thở

o

nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

o
•

mất khứu giác hoặc vị giác

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước ít nhất trong 20 giây, đặc biệt là sau khi đi
vệ sinh; trước khi ăn; và sau khi hỉ mũi, ho hoặc hắt hơi. Nếu không có sẵn xà phòng và
nước để dùng và tay không bị dơ rõ ràng, ACA sẽ cung cấp nước sát khuẩn tay có cồn
(alcohol) với độ cồn tối thiểu là 60% trong từng lớp học và ở khắp các tòa nhà.

•

Che miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc tay áo

•

Làm sạch bề mặt thường xuyên được chạm vào (thích hợp theo độ tuổi)

•

Ban giám đốc đã thông qua một ngoại lệ đối với quy định về trang phục cho phép đeo
khẩu trang. Vui lòng xem chính sách dưới đây về việc đeo khẩu trang. Lưu ý: Không bắt
buộc phải đeo khẩu trang nhưng học sinh và nhân viên sẽ có lựa chọn đeo khẩu trang.

•

Giữ khoảng cách… giãn cách xã hội được khuyến khích trong phạm vi phù hợp thực tế
trong hoàn cảnh nhập học đầy đủ. CDC và AAP khuyến nghị học sinh nên giữ khoảng
cách tối thiểu là 3 feet khi có thể làm được.

☐ Tất cả nhân viên sẽ được đào tạo về các thủ tục bảo đảm an toàn và sức khỏe liên quan đến COVID19
và tất cả học sinh sẽ được dạy các thực hành vệ sinh phù hợp theo phương pháp giảm thiểu dịch
bệnh được mô tả ở đây. Nhân viên và học sinh sẽ nhận được nhiều lời nhắc về các thủ tục thông
qua các thông báo hàng ngày và/hoặc tin nhắn chiến lược.

Trang 3 (cập nhật lần cuối 23/09/2021)

☐ Vắc-xin: ACA không yêu cầu tiêm vắc-xin COVID cho nhân viên hoặc học sinh. Sắc lệnh Hành
pháp GA-39 của Thống đốc Greg Abbott đình chỉ Bộ luật An toàn & Sức khỏe Texas “trong phạm vi
cần thiết để đảm bảo rằng không tổ chức chính phủ nào có thể bắt buộc bất kỳ cá nhân nào tiêm vắcxin COVID-9”.
☐ Tấm chắn trong suốt để bàn: Mặc dù ACA sẽ không còn cung cấp tấm chắn để bàn, phụ huynh có
thể yêu cầu thông qua hiệu trưởng trường rằng con của của họ được phép sử dụng tấm chắn để bàn do
phụ huynh cung cấp. Tấm chắn để bàn phải trong suốt để học sinh có thể nhìn thấy và tham gia vào
bài giảng. Không thể sử dụng tấm chắn để bàn nếu nó gây cản trở học sinh đó hoặc những học sinh
khác nhìn nghe giảng bài. Nếu yêu cầu được chấp thuận, giáo viên có thể thay đổi vị trí hoặc chỗ
ngồi của học sinh (ví dụ: theo chu vi của lớp học) để đảm bảo rằng môi trường học tập của lớp học
không bị cản trở.

☐ Khẩu trang không bị bắt buộc phải đeo: Sắc lệnh hành pháp GA-36 của Thống đốc Abbott (ngày 18
tháng 5 năm 2021) chỉ thị rằng không tổ chức chính phủ nào, bao gồm cả học khu và không quan
chức chính phủ nào đượcphép yêu cầu bất kỳ người nào phải che mặt. Việc một tổ chức hoặc viên
chức chính quyền địa phương (bao gồm cả điều lệ) áp đặt bất kỳ yêu cầu che mặt nào như vậy sẽ là
hành vi không tuân thủ và có thể bị phạt tới 1.000 USD Ban giám đốc ACA đã sửa đổi quy định về
trang phục để cho phép sử dụng khẩu trang nếu một người quyết định đeo khẩu trang, nhưng không
thể bị bắt buộc phải đeo khẩu trang. ACA theo dõi hướng dẫn từ CDC, AAP và Sở Y tế Quận
Tarrant. CDC khuyến cáo mọi cá nhân (từ 2 tuổi trở lên) nên đeo khẩu trang trong nhà. Việc mọi
người sử dụng khẩu trang nhất quán và đúng cách, bất kể tình trạng tiêm chủng, đặc biệt quan trọng
khi ở trong nhà và ở những nơi đông người, khi không thể duy trì khoảng cách vật lý.
•

•

Tất cả khẩu trang (và bất cứ thứ gì được sử dụng để giữ khẩu trang hoặc tấm che mặt) phải phù
hợp với trường học (khẩu trang không được hiển thị ngôn ngữ và/hoặc biểu tượng tục tĩu, hoặc
không phù hợp, chẳng hạn như đề cập đến ma túy hoặc rượu, đề cập đến tình dục, v.v. Các biểu
tượng kiểu băng đảng, ngay cả khi chỉ được nhận biết, hoặc các biểu tượng xúc phạm rõ ràng
hoặc bất kỳ thiết kế nào gây mất tập trung hoặc làm gián đoạn môi trường giáo dục, đều bị cấm.)
Mặc dù khẩu trang sẽ không bắt buộc phải phù hợp với màu sắc thống nhất đã được phê duyệt,
ACA khuyến khích sử dụng các vật liệu đơn giản, đồng màu hoặc có hoa văn.
Giáo viên hoặc nhân viên của ACA sẽ không chịu trách nhiệm về khẩu trang của học sinh. Nhân
viên sẽ không giám sát khẩu trang, ngay cả khi phụ huynh yêu cầu, để giáo viên có thể dành thời
gian và năng lượng của họ cho việc chăm sóc, soạn bài giảng và giảng dạy học sinh ACA. Điều
này bao gồm yêu cầu của phụ huynh để học sinh được ngồi gần hoặc cách xa học sinh có hoặc
không đeo khẩu trang.

Theo mục đích của tài liệu này và các áp dụng ACA, khẩu trang nghĩa là bao gồm khẩu trang dùng
một lần không dùng cho y tế và dùng cho y tế và khăn che mặt bằng vải (che mũi và miệng). Các
tấm kính che toàn bộ mặt có thể được sử dụng thay cho khẩu trang để bảo vệ mắt, mũi và miệng bất
cứ khi nào không khả thi hoặc bất cứ khi nào sẽ có lợi cho việc giáo dục nếu có thể nhìn thấy khuôn
mặt của một cá nhân.
Để biết thêm thông tin về mặt nạ, vui lòng truy cập trang web của CDC:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html

Trang 4 (cập nhật lần cuối 23/09/2021)

LÀM VỆ SINH VÀ SÁT KHUẨN

☐ Điều quan trọng cần lưu ý là hướng dẫn gần đây của CDC về việc lây truyền qua bề mặt nói rằng,
“Các bằng chứng hiện tại cho thấy sự lây truyền từ các bề mặt bị nhiễm chéo về cơ bản không góp
phần gây ra các ca nhiễm mới” Tuy nhiên, ACA cam kết cung cấp dịch vụ vệ sinh và khử trùng định
kỳ đối với các bề mặt và đồ vật thường xuyên tiếp xúc bằng các chất khử trùng thân thiện môi trường,
bảo vệ sức khỏe, được EPA chấp thuận.

☐ ACA sẽ ký hợp đồng với một công ty vệ sinh chuyên nghiệp để hỗ trợ dọn dẹp và vệ sinh cơ sở hàng
đêm cũng như tiếp tục thuê nhân viên vệ sinh ban ngày tại mỗi khuôn viên trường.
☐ ACA sẽ sử dụng máy phun khử trùng tĩnh điện để phân tán chất khử trùng vào lớp học khi học
sinh/nhân viên không có mặt trong không gian được chỉ định. Hướng dẫn của các cơ quan y tế
khuyên rằng chúng ta phải cân bằng giữa việc sử dụng chất khử trùng bằng khí dung với việc xem xét
chất lượng không khí cho nhân viên và học sinh. Do đó, ACA sẽ sử dụng chiến lược này khi cần thiết.

☐ ACA sẽ cung cấp nước sát khuẩn tay trong từng lớp học cũng như các trạm sát khuẩn trong từng tòa
nhà.

CÁC CÂN NHẮC TRONG HOẠT ĐỘNG
☐ Thủ tục dự phòng:
•

Mỗi trường sẽ thiết lập lịch trình rửa tay thường xuyên có giám sát bổ sung (tùy theo độ tuổi).

•

ACA khuyến nghị phụ huynh bảo đảm con của họ có một bình nước có thể tái sử dụng. Học sinh
phải mang bình nước phải về nhà để vệ sinh mỗi ngày.

☐ Khi nào và bất cứ nơi nào khả thi, nên hít thở không khí trong lành từ bên ngoài. ACA sẽ khuyến
khích sử dụng không gian bên ngoài và việc đưa không khí trong lành vào các tòa nhà. Là một phần
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của đánh giá nhu cầu tài trợ kích thích phát triển hiện có của liên bang, ACA hiện đang xem xét và
nghiên cứu công nghệ mới có thể được thêm vào hệ thống HVAC hoặc lớp học của chúng ta để cải
thiện chất lượng không khí của cả ba cơ sở.

☐ Bữa ăn: Bộ Nông nghiệp Texas, phối hợp với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, đang cung cấp bữa sáng
miễn phí và bữa trưa miễn phí cho tất cả học sinh, bất kể tư cách tham gia chương trình. Tất cả học
sinh sẽ có thể tham gia nếu bạn quyết định làm như vậy. Các cơ sở sẽ làm việc để giảm thiểu số lượng
học sinh tập trung bên trong nhà ăn tại một thời điểm thông qua lịch trình thay đổi bao gồm ăn uống
trong nhà ăn, lớp học và không gian bên ngoài, tùy thuộc vào cơ sở và không gian còn trống.

☐ Quy định về trang phục: Tất cả các yêu cầu về đồng phục sẽ có hiệu lực trong năm học 2021-22,
ngoại trừ việc cho phép đeo khẩu trang như được định nghĩa trong tài liệu này.
 Nếu gia đình đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm áo đồng phục ACA hoặc áo in biểu
tượng trường, vui lòng liên hệ với văn phòng quản lý để được hỗ trợ theo số 817-987-1819.

CÁC CÂN NHẮC VỀ HỌC TẬP

☐ TIẾN BỘ HỌC TẬP: ACA nhận ra những tác động lâu dài tiềm ẩn của việc gián đoạn giảng dạy do
COVID-19 và sẽ cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng đó thông qua việc học tập có mục tiêu, tăng
tốc. Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều chiến lược theo nghiên cứu để khắc phục tác động của
COVID-19 đã được ACA thực hiện trước đây thông qua cam kết của chúng tôi đối với việc học tập
được cá thể hóa và cá nhân hóa. Để đạt được điều này, ACA sẽ:
•

Tăng lượng thời gian và/hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng thời gian dành riêng cho việc học tập,
dịch vụ can thiệp và bồi dưỡng/mở rộng được cá nhân hóa trong ngày học thông thường

•

Cung cấp kế hoạch dạy kèm cho những học sinh được xác định cần được dạy bổ sung

•

Hỗ trợ học tập bổ sung cho học sinh được chỉ định cần hỗ trợ
o

Triển khai giáo viên dạy chứng khó đọc ở nhiều trường

o

Cung cấp thêm các công cụ giám sát tiến độ để theo dõi sự phát triển

o

Thuê thêm nhân viên tư vấn để mỗi cơ sở có riêng một nhân viên tư vấn

o

•

Triển khai thêm các chuyên viên can thiệp (toán và đọc)

Cung cấp thêm hỗ trợ để phát triển sức khỏe tâm thần và khả năng phục hồi của học sinh, chức
năng điều hành và kỷ luật học tập
o

Áp dụng chương trình toàn trường tại MS: SOAR

•

Tạo điều kiện để nhân viên phát triển cả về hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tăng tốc học tập trong
thời gian thực (huấn luyện có hỗ trợ)

•

Hỗ trợ phụ huynh khi họ giúp con cái học tập và khuyến khích sự tham gia của phụ huynh
o

Cung cấp tài nguyên để tiếp tục học ở nhà

o

Cung cấp các trường Đại học dành cho Phụ huynh hỗ trợ các bậc cha mẹ trong giúp đỡ
con cái của họ

o

Truyền đạt sự tiến bộ của học sinh

o

•

Cung cấp tài nguyên cho phụ huynh về các chiến lược củng cố chức năng điều hành của
học sinh và kỷ luật học tập.

Hỗ trợ trẻ em khuyết tật thông qua các thủ tục ACA để giải quyết các nhu cầu cá nhân của học
sinh đủ tiêu chuẩn theo chương trình Giáo dục Đặc biệt Childfind, 504 hoặc IDEA.

☐ ACA phải bảo đảm rằng chúng tôi:
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•

Điểm danh hàng ngày (áp dụng quy tắc chuyên cần bắt buộc 90%)

•

Đáp ứng yêu cầu thời gian hoạt động tối thiểu 75.600 phút mỗi năm để được tài trợ ngân sách
(lịch học)

•

Giải quyết chương trình giảng dạy cần thiết theo TEC 28.002

•

Tiếp tục tập trung vào trải nghiệm phong phú mà học sinh ACA đã được hưởng trong hơn 20
năm.

TRUYỀN THÔNG TRONG CỘNG ĐỒNG VÀ ỨNG PHÓ ĐẠI
DỊCH
☐ Truyền thông: (20/8/21) ACA sẽ thông báo cho phụ huynh và nhân viên về học sinh trong các lớp
học nơi học sinh được xác định là dương tính với COVID* dựa trên việc chỉ định phòng học chính
của các em từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5 và dựa trên lịch học của học sinh từ lớp 6- 8 (theo ghi nhận vào
ngày cuối cùng ca dương tính đã ở trong khuôn viên trường). Có khả năng xảy ra các thông báo trùng
lặp trong khhi chúng tôi đang cải thiện quy trình báo cáo này. Thư thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ
email do phụ huynh cung cấp trong quá trình đăng ký. Thông báo mới sẽ xác định khối lớp, phòng
học chính và ngày cuối cùng học sinh ở trong khuôn viên trường. Để giảm thiểu số lượng cảnh báo
mà phụ huynh có thể nhận được trong một ngày, ACA sẽ cố gắng báo cáo nhiều ca mắc trong một
cảnh báo, nếu có. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thay thế thông báo trong toàn trường. Thay vào đó, phụ
huynh có thể được thông báo về các ca mắc trong khuôn viên trường thông qua bảng tổng quan tại
www.acaedu.net/2022guide. Nếu một học sinh đang ở trong một lớp học (như đã định nghĩa ở trên)
với nhiều (từ 3 trở lên) ca dương tính trong khoảng thời gian 5 ngày, ACA (trong khả năng tối đa của
chúng tôi) sẽ thông báo cho phụ huynh và nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng và nâng cao nhận
thức. Trong trường hợp này, ACA sẽ coi tất cả học sinh được xác định trong không gian đó là những
người tiếp xúc gần nhằm mục đích như đã được nêu trong tài liệu này. Nếu phụ huynh chọn thời gian
cách ly người tiếp xúc gần, học sinh sẽ được cho phép tạm vắng mặt và học sinh có thể tiếp tục học
trong thời gian cách ly bằng cách phối hợp các bài học và tài liệu với trường đã được chỉ định (xem
hướng dẫn). Nếu các ca mắc gia tăng nhanh chóng trong một lớp học, ACA sẽ giải quyết các trường
hợp đặc biệt của lớp học đó một cách riêng lẻ. (* tuân theo quy tắc 48 giờ cho các thông báo trong
khuôn viên trường)
☐ Ý kiến góp ý của các bên liên quan: ACA coi trọng ý kiến góp ý của cộng đồng của chúng ta. Nhiều
cuộc khảo sát phụ huynh và nhân viên cùng với các cuộc họp đã mang lại ý kiến góp ý để chúng tôi
có dữ liệu cho việc lập kế hoạch của mình. Ngoài ra, ACA luôn cởi mở tiếp nhận ý kiến góp ý thông
qua Giám đốc Điều hành bằng các yêu cầu gửi email hoặc gọi điện bất kỳ lúc nào nếu có thắc mắc, lo
ngại hoặc khuyến nghị. Tất cả thông tin nhận được đã được chia sẻ với nhân viên có thẩm quyền và
được xem xét trong các cuộc thảo luận để phát triển kế hoạch này.
☐ Xác định các ca mắc COVID-19 có thể xảy ra trong khuôn viên trường
•

ACA sẽ ngay lập tức tách bất kỳ học sinh nào có triệu chứng COVID-19 khi ở trường nếu học
sinh bị sốt cho đến khi học sinh đó có thể được phụ huynh hoặc người giám hộ đến đón. Phụ
huynh hoặc người giám hộ nên chuẩn bị để đón học sinh trong vòng 30 phút và không muộn hơn
1 giờ kể từ khi nhà trường liên hệ với phụ huynh.

•

ACA sẽ làm vệ sinh các khu vực được sử dụng bởi cá nhân có biểu hiện triệu chứng COVID-19
khi ở trường (học sinh, giáo viên hoặc nhân viên) ngay khi có thể.

•

ACA sẽ đảm bảo rằng những người báo cáo cảm thấy sốt sẽ được kiểm tra nhiệt độ ngay lập tức
để xác định xem họ có triệu chứng của COVID-19 hay không.
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☐ Học sinh mắc COVID-19
•

Theo như quy định trong Quy tắc của Sở Dịch vụ Y tế Tiểu bang (DSHS), hệ thống trường học
phải không cho học sinh đang bị mắc COVID-19 hoặc đã nhận được kết quả xét nghiệm dương
tính với COVID-19 đến trường học trực tiếp. Phụ huynh phải đảm bảo rằng họ không gửi trẻ
đến trường nếu trẻ có các triệu chứng COVID-19 hoặc đã được kiểm tra xác nhận mắc COVID19, cho đến khi đã đáp ứng được các điều kiện để đi học lại.
o

Nếu có triệu chứng, học sinh phải ở ngoài khuôn viên trường cho đến sau ít nhất là 10
ngày trôi qua kể từ khi có triệu chứng, hết sốt * và các triệu chứng khác đã được cải
thiện. Trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 nhưng không có bất kỳ
triệu chứng nào phải ở nhà cho đến ít nhất 10 ngày sau ngày trẻ được xét nghiệm.
* Không bị sốt trong 24 giờ mà không cần sử dụng thuốc hạ sốt. Sốt là nhiệt độ từ 100 °
F (37,8 ° C) trở lên.

o

Trong thời gian không được đến trường, học sinh có thể tiếp tục học theo chương trình
giảng dạy và nhận hỗ trợ từ ACA; tuy nhiên, học sinh sẽ được tính là vắng mặt trong
những ngày này. Nếu tỷ lệ chuyên cần của học sinh dưới yêu cầu 90% do COVID-19,
một ủy ban chuyên cần sẽ triệu tập và xem xét trường hợp của học sinh để cân nhắc tín
chỉ theo hướng dẫn trong sổ tay.

•

Nếu một cá nhân đã học tại trường được kiểm tra xác nhận là mắc COVID-19, trường đó phải
thông báo cho Sở y tế địa phương của mình, theo luật và quy định hiện hành của liên bang, tiểu
bang và địa phương, bao gồm các yêu cầu về bảo mật của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ
(ADA) và Đạo luật Quyền riêng tư và Quyền Giáo dục của Gia đình (FERPA). Ngoài ra, nhà
trường sẽ thông báo cho phụ huynh rằng một ca dương tính đã được xác nhận trong khuôn viên
trường (tương tự như năm ngoái) càng sớm càng tốt và theo luật bảo vệ quyền riêng tư.

•

Khi nhận được thông tin rằng bất kỳ giáo viên, nhân viên, học sinh, hoặc khách đến thăm trường
nào được xác nhận là mắc COVID-19, nhà trường phải gửi báo cáo cho Sở Y tế Tiểu bang Texas
qua biểu mẫu trực tuyến. Báo cáo phải được gửi vào thứ Hai hàng tuần để báo cáo cho bảy ngày
trước đó (thứ Hai-Chủ Nhật).

* Lưu ý: Hướng dẫn này có thể thay đổi khi chúng tôi tiếp tục nhận được các ứng phó khác ở cấp địa
phương, tiểu bang và quốc gia.
☐ Học sinh là người tiếp xúc gần
•

Như một tài liệu tham khảo, các quyết định về trường hợp tiếp xúc gần thường dựa trên hướng
dẫn do CDC vạch ra, trong đó lưu ý rằng những người đã được tiêm chủng không được coi là
những người tiếp xúc gần.

•

Theo hướng dẫn của TEA, hệ thống trường học không bắt buộc phải tiến hành truy vết tiếp xúc
COVID-19 và không thể loại trừ một học sinh do tình trạng tiếp xúc gần. ACA sẽ làm việc để
chia sẻ thông tin liên quan đến các trường hợp tiếp xúc gần với phụ huynh của các học sinh bị ảnh
hưởng nếu nhà trường biết rằng một học sinh được coi là có tiếp xúc gần với một ca dương tính
với COVID, đã được xét nghiệm xác nhận.

•

Phụ huynh của những học sinh được xác định là tiếp xúc gần với một cá nhân mắc COVID-19 có
thể chọn để con của họ ở nhà trong thời gian cách ly ở nhà được khuyến nghị. Đối với những cá
nhân được xác định là tiếp xúc gần, thời gian 10 ngày ở nhà có thể kết thúc đối với học sinh
không có triệu chứng vào Ngày thứ 10 sau khi tiếp xúc gần, nếu sau đó không tiến hành xét
nghiệm COVID-19. Ngoài ra, học sinh có thể kết thúc thời gian cách ly ở nhà nếu nhận được kết
quả âm tính từ xét nghiệm PCR nhiễm trùng cấp tính sau khi hết thời gian phơi nhiễm của tiếp
xúc gần (đang chờ làm rõ).
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•

Trong thời gian không được đến trường, học sinh có thể tiếp tục học theo chương trình giảng dạy
và nhận hỗ trợ từ ACA; tuy nhiên, học sinh sẽ được tính là vắng mặt trong những ngày này. Nếu
tỷ lệ chuyên cần của học sinh dưới yêu cầu 90% do tiếp xúc gần với người mắc COVID-19, một
ủy ban chuyên cần sẽ triệu tập và xem xét trường hợp của học sinh để cân nhắc tín chỉ theo hướng
dẫn trong sổ tay.

☐ Nhân viên mắc COVID-19 hoặc có triệu chứng COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với người mắc
•

Tương tự như đối với học sinh, ACA phải không cho nhân viên trực tiếp đến trường trong trường
hợp họ đang mắc COVID-19, bị nghi ngờ đang mắc COVID-19, hoặc đã nhận được kết quả xét
nghiệm dương tính với COVID-19. Nhân viên có thể quay lại làm việc khi đã đáp ứng được các
điều kiện để trở lại, như được mô tả trong quy tắc DSHS được sử dụng cho học sinh.

•

Đối với những nhân viên đáp ứng ngưỡng tiếp xúc gần với một cá nhân dương tính với COVID19, nếu những nhân viên này tiếp tục làm việc trong khuôn viên trường, phải định kỳ làm xét
nghiệm nhanh trong 10 ngày sau khi tiếp xúc.

☐ Hỗ trợ cộng đồng về Vắc-xin và Xét nghiệm
•
•

Để biết thêm thông tin về VIỆC TIÊM CHỦNG, vui lòng truy cập Sở y tế Tarrant County.
Để biết thêm thông tin về XÉT NGHIỆM PCR MIỄN PHÍ, vui lòng truy cập Các cơ sở xét
nghiệm của Tarrant County Health

CÁC ĐỊNH NGHĨA QUAN TRỌNG, ĐẠI DIỆN LIÊN LẠC VỀ
COVID-19 VÀ CÁC TÀI NGUYÊN BỔ SUNG

☐ Khẩu trang: vì mục đích của tài liệu này, khẩu trang nghĩa là bao gồm khẩu trang dùng một lần
không dùng cho y tế, khăn che mặt bằng vải (che mũi và miệng) hoặc tấm kính che toàn bộ mặt để
bảo vệ mắt, mũi và miệng
☐ Tiếp xúc gần: xem hướng dẫn từ CDC

☐ Bạn có thể tìm thêm thông tin về COVID-19 bằng nhiều ngôn ngữ tại Sở y tế Tarrant County.
☐ Các đại diện liên lạc về COVID-19
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CÁC NGOẠI LỆ HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

☐ Tài liệu này sửa đổi, nếu có thể, các chính sách hội đồng đã được thông qua, bất kỳ sổ tay, quy
tắc hoặc thủ tục nào trước đây đã được ban giám đốc hoặc ban quản trị thông qua và phê duyệt
trong thời gian của năm học 2021-2022 hoặc cho đến khi Cơ quan Giáo dục Texas hoặc cơ quan
có thẩm quyền khác rút lại thẩm quyền của những trường hợp ngoại lệ này. Nếu xung đột phát
sinh giữa chính sách, quy tắc, thủ tục (v.v.) được liệt kê trong tài liệu này và chính sách, quy
tắc, thủ tục (v.v.) đã được thông qua trước đó, thì tài liệu này sẽ được ưu tiên áp dụng.
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