
 
 
 
 

Thông tin và cập nhật quan trọng về việc quay lại học trực tiếp 
 

Lịch trình quay lại học trực tiếp 
• ✓ 22 tháng 2 - Học sinh thuộc chương trình giáo dục đặc biệt - sắp xếp riêng biệt, trước đây 
đã tham gia mô hình học trực tiếp (học sinh vẫn tham gia học trực tiếp vào tháng 12). 
 
• ✓ 1 tháng 3 - Học sinh không thuộc chương trình giáo dục đặc biệt - sắp xếp riêng biệt, 
nhưng trước đây đã học trực tiếp vào mùa thu này như một phần trong kế hoạch mở cửa lại 
trường học ban đầu. 
 
• 5 tháng 4 - Học sinh từ lớp K-5 trở lại học trực tiếp toàn thời gian, có lựa chọn học từ xa hoàn 
toàn cho cha mẹ.  
 
• 26 tháng 4 - Học sinh từ lớp 6-8 trở lại học trực tiếp toàn thời gian, có lựa chọn học từ xa 
hoàn toàn cho cha mẹ.  
 
• 26 tháng 4 - Mô hình kết hợp tại LHS, tan trường vào giờ ăn trưa. (Tiểu bang vẫn đang hoàn 
thiện hướng dẫn cho trường trung học. Vẫn đang chờ hướng dẫn quy định thêm từ DESE (Sở 
Giáo dục Tiểu học và Trung học), Học khu tiếp tục lên kế hoạch mô hình giảng dạy kết hợp, sử 
dụng lịch trình luân phiên hoặc nối tiếp hàng ngày. Chúng tôi vẫn đang thực hiện nhằm đáp ứng 
những thách thức đặc biệt với quy mô học sinh và liên tục phát triển ở Lowell High.) 
 
• Mầm non - Học sinh mầm non tại Trung tâm Học tập sớm Cardinal O’Connell hiện đang học 
từ xa có thể trở lại học trực tiếp bắt đầu từ ngày 5 tháng 4. Học sinh mầm non từ xa ở tất cả 
trường khác vẫn học từ xa trong thời gian này. Sau khi các lớp từ K-5 trở lại học trực tiếp vào 
ngày 5 tháng 4, LPS sẽ đánh giá lại các cơ sở trường học để xác định các trường mầm non 
khác ngoài Cardinal có thể học trực tiếp hay không. 
 

 

   
Mở rộng Diễn đàn Cộng đồng học trực tiếp 
LPS đã tổ chức các buổi thông tin trực tuyến thông báo những cập nhật quan trọng về kế hoạch 
mở rộng học trực tiếp của Học khu trong tháng tư. Để biết thêm chi tiết về kế hoạch, vui lòng 
xem trình chiếu và video từ các buổi thông tin này: 

• Thuyết trình Mở rộng Diễn đàn Cộng đồng học trực tiếp 
• Video từ buổi ngày 16 tháng 3  

 
 

  
Đưa đón người học trực tiếp 



Chúng tôi có thể mở rộng dịch vụ đưa đón an toàn với xe buýt không quá đông và hiện tại có 
thể cung cấp xe buýt cho học sinh các lớp từ K-8 sống cách trường ít nhất 1,75 dặm. 
Gia đình những học sinh quay lại học trực tiếp ngày 5 tháng 4 đã nhận đượcthông tin cụ thể về 
lịch trình xe buýt của trẻ qua email, bao gồm địa điểm đón và trả khách. Học sinh mẫu giáo và 
lớp một sẽ được nhận thẻ xe buýt. Thẻ xe buýt đã được gửi đầu tuần này. Học sinh từ lớp 2-5 
sẽ không nhận được thẻ xe buýt và chỉ nhận được thông tin xe buýt qua email. 
 
Thông tin xe buýt cũng có thể tìm thấy bằng cách bấm vào biểu tượng xe buýt trên trang chủ 
trang web Lowell Public Schools. Bạn sẽ cần số thẻ học sinh của trẻ để truy cập thông tin này. 
Đó là số có 6 chữ số mà trẻ sử dụng để đăng nhập máy tính ở trường. 
  
Chúng tôi sẽ gửi thông tin phương tiện đưa đón xe buýt cho học sinh từ lớp 6-8 vào tuần ngày 
12 tháng 4. 
  
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với trường học, hoặc gọi Văn phòng đưa đón 
theo số 978-674-4333. 
  

 
  
Dịch vụ bữa ăn cho người học từ xa 
  
Bắt đầu từ thứ hai, ngày 5 tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển sang lịch phục vụ bữa ăn cho người 
học từ xa như sau: 
Các địa điểm sau đây sẽ cung cấp dịch vụ bữa ăn hàng ngày cho học sinh học từ xa: 

● STEM Academy: 11 sáng – 1 chiều 

Các địa điểm sau đây sẽ cung cấp dịch vụ bữa ăn vào các ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu cho 
học sinh học từ xa: 

● Lowell High: 8 sáng - 9 sáng 
● Morey: 11 sáng - 12 trưa 
● Robinson: 11:30 sáng - 12:30 trưa 
● Butler: 12 trưa - 1 chiều 
● Wang: 12 trưa – 1 chiều 
● Murkland: 12:30 sáng – 1 chiều 
● Lincoln: 1 chiều - 1:30 chiều 
● Greenhalge: 2:30 chiều – 3 chiều 
● Stoklosa: 3:15 chiều – 4 chiều 

  
Học sinh sẽ nhận được hai bữa sáng và hai bữa trưa vào các ngày thứ hai và thứ tư tại những 
địa điểm này. 
Học sinh cũng sẽ nhận được bữa ăn cho ngày cuối tuần vào thứ sáu tại tất cả địa điểm cung 
cấp bữa ăn. 
 

 
  
 
 
 
 



Dữ liệu COVID-19 
  
Dữ liệu, cập nhật và thông tin COVID-19 mới nhất có thể tìm thấy trong Trang tổng quan 
COVID-19 LPS. Hãy xem nguồn tài nguyên tuyệt vời này. Có thể xem Báo cáo giám sát 
COVID-19 gần đây nhất tại đây. 
 

 
  
 
Chương trình xét nghiệm COVID-19 
  
Là một phần trong quá trình mở cửa trở lại, chúng tôi có xét nghiệm COVID-19 hàng tuần miễn 
phí tự nguyện. Xét nghiệm này sẽ làm giảm nguy cơ lây lan COVID-19 bằng cách giúp xác định 
những trường hợp dương tính ở những người không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của 
COVID-19. Cha mẹ/người giám hộ sẽ phải ký vào đơn chấp thuận cho con họ để tham gia. 
Bấm vào đây để xem đơn chấp thuận. 
  
Xét nghiệm COVID-19 này nhanh chóng, dễ dàng và không đau. Đây là xét nghiệm dịch mũi 
bằng cách nhẹ nhàng ngoáy lỗ mũi bên trong. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của học sinh 
để giúp các em thoải mái trong quá trình xét nghiệm. 
  
Xét nghiệm hoàn toàn miễn phí. Bạn không phải trả tiền hoặc có bảo hiểm để được xét nghiệm. 
  
Càng nhiều học sinh và nhân viên tham gia, trường học chúng ta sẽ càng an toàn. Vui lòng 
bấm vào đây để đọc thêm về chương trình xét nghiệm này. 
  

 
  
Vắc-xin COVID-19 
Massachusetts hiện đang trong Giai đoạn 2 của đợt triển khai vắc-xin COVID-19, bao gồm 
người lao động K-12. Nhiều nhân viên đã được tiêm chủng hoặc đang trong quá trình nhận liều 
thứ nhất hoặc thứ hai. Để biết thêm thông tin về vắc-xin COVID-19 và xem khi nào bạn đủ điều 
kiện được tiêm chủng, hãy truy cập trang web của tiểu bang. 
Ngoài ra, hãy xem các tài nguyên hữu ích này từ Trung tâm Y tế Cộng đồng Lowell và Liên 
minh Y tế Greater Lowell: 

• Những điều Đúng và Sai về vắc-xin COVID-19 
• Hiện tại có hai loại vắc-xin bảo vệ chúng ta khỏi COVID-19 - Đây là những điều bạn cần 

biết 

  
 

  
Quy định và hướng dẫn đeo khẩu trang tại LPS 
Yêu cầu học sinh, nhân viên và bất kỳ người nào vào các tòa nhà trường học phải đeo khẩu 
trang, trừ khi là trường hợp ngoại lệ được ghi nhận. Khẩu trang có khả năng làm chậm lây lan 
vi rút và có thể bảo vệ chống lây truyền vi rút từ người có thể có vi rút mà không có triệu chứng. 
Vui lòng xem lại Quy định và hướng dẫn đeo khẩu trang tại LPS. 
 

 
  



Hướng dẫn giãn cách xã hội 
Sở Giáo dục Tiểu học và Trung học (DESE) Massachusetts đã ban hành hướng dẫn mới về 
giãn cách xã hội dựa trên thông tin mới nhất từ cộng đồng y tế và điều này thay đổi đáng kể 
cách đo giãn cách xã hội trong lớp học LPS từ giờ trở đi. Trước đây, dựa trên kế hoạch mở cửa 
trở lại ban đầu, giãn cách xã hội quy định tối thiểu là 6 feet cho tất cả học sinh. Vào ngày 5 
tháng 4, yêu cầu giãn cách xã hội sẽ thay đổi tới tối thiểu 3 feet. Nếu có thể, chúng tôi sẽ giãn 
cách hơn 3 feet theo yêu cầu.  
  

 
  
Quy trình vệ sinh COVID-19 
Khi học sinh trở lại trường học, chúng tôi sẽ đảm bảo tiếp tục tuân thủ những hướng dẫn an 
toàn nghiêm ngặt giữ an toàn cho học sinh và nhân viên. Kiểm tra máy lọc không khí đảm bảo 
hoạt động đúng trình tự, sẽ có các điểm rửa tay và phân phát xà phòng trong lớp học, thường 
xuyên vệ sinh bàn làm việc và tất cả mọi bề mặt. 
Nhân viên quản lý sẽ tiếp tục triển khai xử lý khử trùng bổ sung trong các tòa nhà, như sử dụng 
máy phun sương/máy phun khử trùng, đặc biệt khi xác định có trường hợp dương tính với 
COVID. 
  

 
  
Phải làm gì khi bạn cảm thấy bị bệnh 
Bạn cảm thấy bị bệnh hoặc có các triệu chứng COVID-19? Hãy xem lược đồ hữu ích và dễ làm 
theo này để biết hướng dẫn có nên đi học hay không và nên cách ly trong bao lâu nếu có các 
triệu chứng hoặc đã tiếp xúc với COVID-19. Hãy nhớ liên hệ với y tá trường học nếu con bạn 
phát triển các triệu chứng COVID hoặc đã được xác định là tiếp xúc gần hoặc có kết quả xét 
nghiệm dương tính với COVID. 
 
 
 


