
Re: Cập Nhật Ứng Phó với Đại dịch - Thời Khoá Biểu Tiêu Chuẩn

Học Sinh và Gia Đình Trường Công Lập Shakopee,

Ngày 22 và 23 tháng 11, khi nhà trường thông báo sẽ không có lớp cho học sinh, một phần của thông báo để
phòng có thể có 'bước hai'.  Bước hai dự trù này là một phản ứng chủ động đối với những thách thức ngày càng
gia tăng về nhân sự, và sự nỗ lực để tiếp tục duy trị học tập trực tiếp cho học sinh của chúng tôi từ bây giờ đến
kỳ nghỉ mùa đông. Bước hai dự tính sẽ chuyển 5 ngày học/một tuần cho học sinh sang 4 ngày học và 1 ngày
nghỉ trong một tuần.  Tình trạng này sẽ diễn ra cho 4 trường tiểu học và 2 trường trung học (Middle Schools)
của chúng tôi.  Tuy nhiên, ở trường Trung Học (High School), vòng xoay bốn ngày sẽ có một ngày không có
lớp cho học sinh lớp 9 và lớp 10, và một ngày khác không có lớp cho học sinh lớp 11 và 12.

Tại thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa chuyển sang bước hai. Chúng tôi đang có kế hoạch tiếp tục với
một tuần học trực tiếp năm ngày cho tất cả học sinh vào tuần tới, tuần lễ bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6
tháng Mười Hai.

Chúng tôi đang chia sẻ thông tin này đến với nhân viên, học sinh và gia đình của chúng tôi. Chúng tôi vẫn
đang theo dõi rất chặt chẽ các thách thức về nhân sự và hoạt động của Học Khu, và có thể chúng tôi sẽ chuyển
sang chế độ luân phiên bốn ngày trước kỳ nghỉ mùa đông. Chúng tôi tiếp tục dự trù kế hoạch này, tuy nhiên, hy
vọng tình huống nêu trên sẽ không cần thiết.

Lưu ý: Nếu Học Khu chuyển sang luân phiên bốn ngày, thì thời khoá biểu của Trung Tâm Học Tập Mầm Non
Pearson, Trung Tâm Học Tập Tokata và Shakopee Online sẽ tiếp tục không thay đổi và vẫn học theo phiên
năm ngày một tuần.

Chúng tôi tiếp tục tìm cách duy trì sự cân bằng thích hợp giữa sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên
và cộng đồng VÀ cung cấp các cơ hội học tập tốt nhất cho học sinh của chúng tôi. Các nỗ lực bổ sung về giảm
thiểu sẽ tiếp tục được khám phá để ứng phó với đại dịch. Nhóm Cố Vấn Đối Phó với Đại Dịch (PRAT) của học
khu tiếp tục họp hàng tuần, và học khu thường xuyên tham khảo với Sở Y Tế Quận Scott và Sở Y Tế
Minnesota (MDH). Chúng tôi tiếp tục theo dõi tỷ lệ trường hợp COVID-19 trong Quận và trong Học Khu. Vui
lòng xem trang web của học khu để biết thông tin về các trường hợp này.

Chúng tôi cũng tiếp tục áp dụng các khuyến nghị về sức khỏe và an toàn từ MDH và Bộ Giáo Dục Minnesota.
Do tỷ lệ trường hợp COVID-19 hiện tại của Quận, khẩu trang tiếp tục là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả mọi
người từ 3 tuổi trở lên trong các tòa nhà trường học của chúng tôi, mọi lúc (kể cả người lớn).

Một cập nhật độ phân giải sức khỏe và an toàn đã được thông qua trong cuộc họp hội đồng nhà trường ngày 22
tháng 11 năm 2021 bao gồm những thay đổi sẽ có hiệu lực ngày 03 tháng 1, năm 2022. Nghị Quyết này sẽ thay
thế Nghị Quyết trước đó của Hội Đồng Giáo Dục đã được phê duyệt ngày 23 tháng 8 năm 2021 và ngày 27
tháng 9 năm 2021. Nói tóm lại, nghị quyết phù hợp với tất cả các quy tắc mặt nạ từ E-12 bắt đầu từ ngày 3
tháng 1, do vắc xin COVID-19 sẳn có cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Chúng tôi rất cảm kích sự tin tưởng và hỗ trợ liên tục của quý vị, cảm ơn quý vị!

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/10247
https://docs.google.com/document/d/1jj7y7JDGb83jZBFS3C-0huZRRsYbmednzSwC523ARbw/edit?usp=sharing

