
Ngày 28, 30 và 31 tháng 7 năm 2020  

maldenps.org/reopening 

Phiên Nghe MPS 

về việc mở cửa lại trường học 



Chúng tôi đã nhận được gì:  

● Hướng dẫn của DESE để lập ba kế hoạch, không xét tính khả thi: 
○ Một kế hoạch học tập trực tiếp toàn bộ, đảm bảo các yêu cầu an toàn 
○ Một kế hoạch học tập từ xa toàn bộ 
○ Một kế hoạch học tập kết hợp giữa học tập trực tiếp và học tập từ xa 

● Cập nhật các yêu cầu an toàn: 
○ Yêu cầu tự cách ly đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm 
○ Tiếp xúc trong phạm vi 6 feet trở lại trong 10 phút được coi là “tiếp xúc gần” 
○ Xét nghiệm COVID sẽ không được tiểu bang hoặc thành phố cung cấp 
○ Các hướng dẫn tình huống COVID của DESE đăng trên trang web của chúng 

tôi 



Các gia đình Malden đang dựa vào đâu:  

● Khảo sát Phụ huynh/Gia đình đã diễn ra từ 9/7 đến 20/7 
● Khảo sát đã nhận được đến 3.615 phản hồi 
● Có trung bình 400 phản hồi đối với mỗi cấp của PreK-11 
● Cỡ mẫu tốt từ 7 trường học 
● Toàn bộ kết quả đăng trên trang maldenps.org/reopening 



Câu hỏi 3: Quý vị muốn hình thức học nào hơn cho năm học tới sắp bắt đầu vào 
tháng 9? 
 

Khối K-8 
Học sinh MPS :  

(3061 phản hồi) 

27% 

34% 

30% 

9% 

Hoàn toàn học trực tiếp tại trường 

Hoàn toàn học từ xa tại nhà 

Kết hợp học tập trực tiếp với học tập 

từ xa 

Không chắc chắn 



Câu hỏi 3: Quý vị muốn hình thức học nào hơn cho năm học tới sắp bắt đầu vào 
tháng 9? 

Khối 9-12 
Học sinh MPS: 

(2450 phản hồi)  

24% 31% 

32% 

13% 

Hoàn toàn học trực tiếp tại trường 

Hoàn toàn học từ xa tại nhà 

Kết hợp học tập trực tiếp với học tập 

từ xa 

Không chắc chắn 



(3615 phản hồi) 

44% 

20% 

18% 
11% 

7% 

Câu hỏi 5: Nếu học trực tiếp diễn ra vào tháng 9, quý vị lo lắng như thế nào đến sức khỏe 
con em mình? 

Không lo lắng 

Rất ít lo lắng 

Hơi lo lắng 

Khá lo lắng 

Rất lo lắng 



(3615 phản hồi) 

40% 

19% 

21% 12% 

8% 

Câu hỏi 6: Nếu học trực tiếp diễn ra vào tháng 9, mức độ thoải mái của quý vị khi để con em 
tới trường học như thế nào? 

Hơi thoải mái 

Không thoải mái 

Rất ít thoải mái 

Khá thoải mái 

Hoàn toàn thoải mái 



Đến nay chúng ta đã biết những gì:  

● Hiện đang hoàn thành thực hiện theo các hướng dẫn an toàn trong mỗi tòa nhà. Từ 
đó,xác định tính khả thi của các yêu cầu an toàn và giãn cách xã hội cho việc mở lại 
trường học 

● MPS sẽ tăng cường thực hiện các yêu cầu của DESE về sức khỏe và an toàn bằng 
cách::  
○ Duy trì giãn cách xã hội với khoảng cách 6 feet trong các lớp học (thay vì 3 feet) 
○ Cân nhắc việc đeo khẩu trang đối với toàn bộ học sinh khối K-12 (Chỉ thị của bang hiện tại là 

với khối 2-12) 
● Đặt trước PPE (Trang bị bảo hộ cá nhân) và các tấm chắn cần thiết cho trường 
● Bắt đầu năm học với Chromebooks 1-1 để mỗi cá nhân học sinh đều được tiếp cận 

với công nghệ 
● Vẫn cung cấp dịch vụ  ăn uống cho học sinh (bữa sáng và bữa trưa) bất kể mô hình 

nào lựa chọn bởi quận và từng gia đình 



Thông tin kín…. 

Chương trình giảng dạy 
❏ 100 giáo viên sẽ sửa đổi /sắp xếp phạm vi và trình tự; nâng cao các 

chương để đảm bảo nhất quán trên toàn quận và toàn khối. Kinh 
phí phần lớn là trợ cấp 

❏ Giáo sư Darnisa Amante-Jackson sẽ là cố vấn cho việc này để đảm 
bảo công bằng; Giáo sư đã gặp mặt các giáo viên 1 lần. 

❏ Giám đốc đưa ra các cách đánh giá học sinh khi vào học để giáo viên 
có thể biết khả năng hiện tại của học sinh và hỗ trợ học sinh với các 
nhu cầu cá nhân. 

 

 

  



Thông tin kín…. 

Học tập một cách chuyên  nghiệp để hỗ trợ giáo viên 
❏ Đào tạo Eureka (khối 3-5) có phần trực tuyến mạnh với các bài học ảo và sách 

giáo khoa trực tuyến hoàn chỉnh; giáo viên đã tham gia đào tạo vào tháng sáu. 
Sẽ còn nhiều hơn nữa khi chúng ta bước sang năm mới… 

❏ Đào tạo công nghệ giữa tháng tám; 4 khóa học với số lượng người tham gia 
không giới hạn 

❏ Bài học tốt hơn sẽ có 180 “chỗ ngồi” cho học tập ảo chuyên nghiệp vào tháng 8.  
9 chủ đề gồm gồm các phần về học tập đồng bộ và không đồng bộ. Các nhiệm 
vụ ý nghĩa: Thu hút sinh viên vào trải nghiệm học tập, giao tiếp và phản hồi: Xây 
dựng mối quan hệ hai chiều giữa sinh viên và giáo viên. 

  



Thông tin kín…. 

Giáo dục đặc biệt và tình cảm xã hội 
❏ Ban quản lý Giáo dục Đặc biệt sẽ liên hệ trực tiếp với tất cả các học sinh với các 

bản IEP và kế hoạch cá nhân sẽ thực hiện đối với mỗi học sinh giáo dục đặc biệt 
và gia đình của họ.  

❏ Quận đang tìm cách hỗ trợ các nhu cầu xã hội và cảm xúc của tất cả học sinh 
để đảm bảo mỗi cá nhân đều cảm thấy được kết nối, hỗ trợ, bao gồm và an toàn. 

 

  



Các mô hình tiềm năng: 

● Học trực tiếp toàn bộ:  
○ Không khả thi khi đưa ra các yêu cầu an toàn cho những học sinh không thuộc nhóm 

có nhu cầu cao - - (Giáo dục đặc biệt có nhu cầu cao, học sinh ELL (cấp 1), Vô gia cư, 
Con em của các nhà giáo dục trường công) 

● Học từ xa toàn bộ:  
○ Trải nghiệm học tập ảo sẽ luôn sẵn sàng cho bất kỳ / tất cả các gia đình chọn tham gia 
○ Lập kế hoạch kết hợp học tập đồng bộ và không đồng bộ cho các gia đình 

● Học tập Kết hợp:  
○ Lựa chọn phù hợp cho các gia đình phân vân về học trực tiếp. Học sinh sẽ tham gia 

nhóm chung(các nhóm nhỏ hơn) và kết hợp các hoạt động học tập trực tuyến và trực 
tiếp 

○ Hiện đang lên kế hoạch xen kẽ học tập từ xa với học tập trực tiếp với thời gian nghỉ vào 
11 giờ sáng thứ 6 để khử trùng và hợp tác giáo dục 



Lịch trình tiếp theo:  

● 3 Diễn đàn về phụ huynh/gia đình/cộng đồng : 7/28, 7/30, 7/31 
● Phát hành dự thảo kế hoạch: Ngày mai (thứ 4 ngày 7/29) trên 

trang maldenps.org/reopening 
● HỌp phê duyệt kế hoạch của Ủy ban Nhà trường:  

○ Dự kiến ngày 8/6, 6 giờ chiều 



Bây giwof, chúng tôi muốn nghe từ quý vị! 

● Hãy nhấn “raise hand” để tham gia ( Nếu gọi điện, hãy bấm *9) 
● Để có thể chứa được nhiều thành viên của cộng đồng nhất có thể, 

vui lòng cố gắng giữ bình luận trong 2-3 phút 
● Những người tham gia được lên danh sách theo thứ tự abc, vì 

vậy hãy kiên nhẫn, dánh sách sẽ lên xuống khi có người tham 
gia. 

● Phần hỏi đáp đang trực tuyến, song không được theo dõi - Câu 
hỏi thường gặp sẽ được đăng vào ngày mai 


