Giải đáp những thắc mắc chúng tôi được biết:
Chúng tôi hiểu rằng, với tư cách là phụ huynh/người giám hộ, quý vị có nhiều thắc mắc về kế hoạch tựu
trường của Học khu Gwinnett County Public Schools. Đây là quyết định quan trọng đối với phụ huynh học
sinh. Sau đây là một số thắc mắc mà nhiều phụ huynh đưa ra. Chúng tôi hy vọng rằng thông tin này hữu ích
cho quý vị khi quyết định cho con em quý vị. Những thắc mắc thường gặp khác sẽ được bổ túc vào danh
sách cho đến ngày 10 tháng 7.
Thông tin trong những câu trả lời sau đây dựa trên tình hình COVID-19 hiện tại và kế hoạch trở lại hoạt
động vào ngày 5 tháng 8 của học khu. Bất kỳ thay đổi nào về COVID-19 đều có thể ảnh hưởng đến những
kế hoạch này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được quy định hướng dẫn cập nhật của các cấp lãnh đạo tiểu
bang và viên chức quản lý y tế và chúng tôi sẽ thông báo ngay mọi thay đổi kế hoạch của GCPS.
Tại sao học khu lại thông báo những kế hoạch này bây giờ và đặt ra thời hạn quyết định cho phụ huynh là
ngày 10 tháng 7 trong khi từ nay đến trước tháng 8 vẫn có thể còn nhiều thay đổi? Chúng tôi hiểu rằng đây
là một thời hạn khá ngắn, tuy nhiên, chúng tôi chỉ có vài tuần trước khi khai giảng để lập thời khóa biểu nhằm
đáp ứng nhu cầu của phụ huynh học sinh. Thời hạn ngày 10 tháng 7 giúp các trường học có một tuần trước
khi các giáo viên mới đến nhập việc và chỉ hơn hai tuần trước khi tất cả các giáo viên trở lại trường.
Nếu số trường hợp mắc COVID-19 tiếp tục tăng, học khu có thể chuyển tất cả học sinh sang hình thức học
từ xa 100% không? Có, nếu tình hình ngày càng nghiêm trọng và Thống đốc hoặc các viên chức quản lý y tế
khuyến cáo các trường nên đóng cửa, GCPS có thể chuyển tất cả các học sinh sang hình thức học trực tuyến.
Tại sao chúng tôi lại phải cam kết tham gia toàn bộ học kỳ thứ nhất? Quyết định này của quý vị sẽ cho phép
chúng tôi lập kế hoạch kỹ càng hơn về nhân sự và thời khóa biểu cho học sinh. Có nghĩa là những thay đổi đối
với từng học sinh sẽ được cân nhắc sau chín tuần đầu tiên, nếu cần, để đáp ứng hoàn hảo hơn cho những học
sinh đó.
Tôi có thể chọn cho các con tôi nhiều cách khác nhau không... học sinh này sẽ học theo hình thức tới
trường trực tiếp còn học sinh kia sẽ học qua mạng trực tuyến? Có, phụ huynh nên chọn hình thức học phù
hợp nhất cho từng cá nhân học sinh.
Nếu học sinh hoặc nhân viên nào đó có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tình trạng đó sẽ
được giải quyết như thế nào? Sở Y tế cộng đồng sẽ tiếp tục cập nhật quy định hướng dẫn về COVID-19. Bất
kỳ ai có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ không được phép tới trường theo quy định hướng dẫn của sở y tế.
Những quy định hướng dẫn này đòi hỏi người đó phải ở nhà trong 10 ngày và chỉ khi nào không còn có triệu
chứng trong ba ngày liên tiếp thì mới có thể trở lại trường. Những ai tiếp xúc gần với người có kết quả xét
nghiệm dương tính cũng sẽ được thông báo và hướng dẫn tự cách ly ở nhà trong 14 ngày. Những người này
sẽ không được phép trở lại trường học trực tiếp cho đến khi đã hết thời hạn 14 ngày đó.
Để đề phòng, GCPS có đòi hỏi tất cả học sinh và nhân viên phải làm xét nghiệm COVID-19 trước khi trường
khai giảng và trước khi được phép trở lại trường không? Sở y tế hiện không yêu cầu học khu phải làm xét
nghiệm rộng rãi như thế trước khi vào năm học mới.
Phụ huynh có được thông báo nếu có học sinh trong lớp học của con em họ, hay trên xe buýt của con em
họ không, có kết quả xét nghiệm dương tính không? Có, tất cả những người tiếp xúc gần với một trường
hợp có kết quả xét nghiệm dương tính sẽ được thông báo ngay.
Nếu học sinh đang tới trường học trực tiếp và phải ở nhà trong vài tuần vì tiếp xúc với nguồn bệnh COVID19 thì sao? Học sinh đó sẽ được phép hoàn tất các buổi học trực tiếp ở trường qua mạng trực tuyến mà
không bị tính là nghỉ vắng mặt.
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Học khu giải quyết các trường hợp học sinh bị bệnh ở trường như thế nào? Phòng y tế của trường sẽ tiếp
tục chăm sóc những học sinh bị bệnh khi ở trường. Mỗi trường sẽ có một khu vực riêng (không cùng khu vực
phòng y tế) cho những học sinh có triệu chứng liên quan đến COVID-19. Học sinh sẽ được giãn cách giao tiếp
xã hội và giám sát ở khu vực đó trong khi trường cố gắng liên lạc với phụ huynh để tới đón các em. Điều quan
trọng phụ huynh cần biết là phải giữ học sinh bị bệnh ở nhà và những học sinh có triệu chứng bệnh trong thời
gian ở trường phải được người nhà tới đón ngay.
Học sinh có thể giãn cách giao tiếp xã hội (tránh tiếp xúc gần) ở trong lớp học không? Các trường sẽ áp
dụng tối đa các phương pháp giãn cách giao tiếp xã hội hầu giảm thiểu sự lây lan của vi-rút. Bất cứ khi nào
thực hiện được, phòng học sẽ được sắp xếp sao cho bàn học sinh hướng về cùng một hướng và học sinh ngồi
tại bàn sẽ ngồi cùng một bên. Hành lang sẽ chỉ đi lại một chiều ở những nơi có thể thực hiện được. Thời khóa
biểu sẽ được điều chỉnh để việc đi lại hiệu quả hơn giữa các hành lang và tại các cổng trường.
Có quy định giãn cách giao tiếp xã hội trên xe buýt trường học không? Không. Nếu học khu áp dụng biện
pháp giãn cách giao tiếp xã hội đúng theo các quy định hướng dẫn của CDC, mỗi xe buýt chở 72 hành khách
sẽ chỉ có thể chuyên chở 12 học sinh một lúc. GCPS không có đủ xe buýt hoặc nhân viên lái xe để tuân theo
quy định giãn cách giao tiếp xã hội đến mức độ này. Xe buýt của học khu hiện nay chạy theo lịch trình bốn
cấp độ, vì vậy cũng sẽ không có đủ thời gian để đưa học sinh đến trường nếu mỗi xe buýt chỉ chở ít học sinh
như vậy. Một số học sinh sẽ học qua mạng trực tuyến thay vì đến trường trực tiếp, vì vậy có thể sẽ có ít học
sinh sử dụng xe buýt trường học để đi lại hơn. Học khu sẽ áp dụng các biện pháp đề phòng nhằm giảm thiểu
nguy cơ cho những học sinh đi xe buýt. Thí dụ, cửa sổ của xe buýt sẽ luôn mở để tăng mức thông gió, tất cả
học sinh đi xe buýt sẽ được khuyến khích mang khẩu trang hoặc khăn che mũi miệng và các xe buýt sẽ được
làm sạch sau các lộ trình buổi sáng và buổi chiều.
Những học sinh bị tình trạng dị ứng thực phẩm nghiêm trọng có được phép sử dụng Epipen hoặc dụng
cụ/thuốc giải cứu khác trong lớp học nếu các em ăn tại lớp không? Có.
Học khu có thể sẽ có những chương trình hoạt động ngoại khóa và hoạt động thể thao không? Nếu có,
những học sinh chọn cách học trực tuyến có thể tham gia không? Khả năng tiếp tục duy trì các chương trình
thể thao của học khu phần lớn sẽ phụ thuộc vào các quy chế và nội quy của Hiệp hội Trường Trung học cấp ba
Georgia, cùng với quy định hướng dẫn của các viên chức quản lý y tế. Trường địa phương sẽ quyết định tổ
chức những chương trình hoạt động ngoại khóa nào. Nếu GCPS có thể tổ chức những chương trình hoạt
động ngoại khóa và thể thao, tất cả các học sinh—học sinh học trực tiếp ở trường lẫn học sinh học qua mạng
trực tuyến—sẽ được tham gia. Học sinh sẽ tham gia những chương trình này ở trường.
Hình thức học trực tuyến sẽ như thế nào cho các em học sinh? Có phần giảng dạy trực tiếp, thí dụ như theo
dõi một lớp học đang gặp trực tiếp tại lớp qua video, hoặc giáo viên đăng các bài học trên mạng trực tuyến
cho học sinh làm bài không? Học khu và các trường thu nhận ý kiến phản hồi của phụ huynh và học sinh từ
lần học trực tuyến trong mùa xuân và áp dụng những bài học đó vào các kế hoạch bắt đầu năm học của
chúng tôi. Chúng tôi đang lập kế hoạch cho giáo viên cung cấp các bài giảng trực tiếp truyền hình (đồng thời)
và thu hình lại (không đồng thời) và phương pháp học sinh học độc lập.
Các bài học thực hiện đồng thời và không đồng thời là gì? Hai phương pháp này là học sinh sẽ phải có mặt
trong những buổi gặp mặt/các bài giảng trên mạng trực tuyến vào ngày, giờ nhất định với giáo viên của các
em (học đồng thời), và cũng hoàn tất các hoạt động cũng như bài tập vào thời gian riêng để bảo đảm đáp ứng
các thời hạn về bài tập (học không đồng thời).
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Các bài giảng gặp trực tiếp có thay đổi/điều chỉnh cho môi trường học trực tuyến không?
Có, giáo viên đang được trang bị với mọi quy định hướng dẫn và hỗ trợ về cách thức chuyển đổi bài giảng học
trực tiếp sang bài giảng học trực tuyến.
Thông tin chúng tôi nhận được nhấn mạnh rằng học sinh có trách nhiệm phải có mặt nguyên ngày học trực
tuyến, theo đúng thời khóa biểu của trường. Điều đó có phải là các em học sinh sẽ phải ngồi trước màn
hình máy tính trong hơn sáu giờ mỗi ngày không? Chắc chắn là các học sinh sẽ không tham gia các buổi học
trực tiếp qua mạng trực tuyến trọn ngày học. Tuy nhiên, vì giáo viên sẽ ở trường trong giờ học, nên quý vị có
thể xem phần học trực tuyến sẽ diễn ra vào thời gian đó. Dựa trên ý kiến phản hồi trong mùa xuân, chúng tôi
đang khuyến khích giáo viên thực hiện nhiều bài giảng trực tiếp truyền hình (đồng thời) hơn, tuy nhiên,
chúng tôi cũng hiểu rằng đôi khi học sinh có thể không tham gia được vào thời điểm cụ thể đó. Do đó, giáo
viên cần ghi âm/thu hình các buổi học trực tiếp cho những học sinh cần xem bài giảng đó vào thời điểm khác.
Các phương tiện công nghệ như Zoom, Google Meet và Microsoft Teams có thể được sử dụng cho những
buổi học này. Những bài tập khác, mà có thể bao gồm các băng video thu hình, là những bài học độc lập, và
học sinh có thể thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Chúng tôi tin rằng việc sử dụng nhiều phương
pháp giảng dạy khác nhau sẽ là cách tốt nhất cho các học sinh. Tuy nhiên, giáo viên sẽ không phải tiếp tục
giảng bài sau giờ học.
Học khu có đang phát triển nghiệp vụ thêm cho giáo viên và hỗ trợ họ soạn các bài giảng trực tuyến để giáo
viên chuẩn bị sẵn sàng giảng dạy toàn bộ học kỳ qua mạng trực tuyến không? Giáo viên đã chuyển tiếp rất
hữu hiệu sang hình thức học trực tuyến trong thời gian gấp rút trong mùa xuân. Mỗi tuần, giáo viên cố gắng
cải tiến các bài giảng của mình để các học sinh tham gia hiệu quả hơn trong thời gian ở nhà. Sau khi năm học
kết thúc, giáo viên rất hăng hái muốn được phát triển thêm nghiệp vụ về hình thức giảng dạy trực tuyến.
Toàn bộ hoạt động phát triển nghiệp vụ cho nhân viên vào mùa hè đều chú trọng đến việc cải tiến hiệu quả
giảng dạy của giáo viên qua mạng trực tuyến và gặp trực tiếp. Đông đảo giáo viên tham gia các chương trình
học tập này và chúng tôi tin rằng học sinh sẽ nhận thấy kết quả hàng ngày trong các bài học của các em.
Nhiều nguồn trợ giúp và hỗ trợ, như các bài giảng mẫu và huấn luyện sử dụng công nghệ, cũng được cung
cấp cho tất cả các giáo viên và nhà trường bảo đảm là giáo viên sẽ được sử dụng các nguồn trợ giúp này để
soạn bài.
Sẽ có giáo viên riêng cho hình thức học trực tuyến và gặp trực tiếp không? Hiệu trưởng sẽ phân công nhân
viên tại trường của mình dựa theo số lượng học sinh chọn học trực tuyến so với tới học trực tiếp ở trường.
Mục đích của việc lập thời khóa biểu là để bảo đảm có giáo viên hoàn toàn dạy một buổi học trên mạng trực
tuyến, hoặc hoàn toàn dạy buổi học gặp trực tiếp ở trường. Có thể có một số giáo viên (đặc biệt là ở cấp
trung học cấp hai và trung học cấp ba) sẽ dạy cả các học sinh học trực tuyến và tới học trực tiếp ở trường.
Chương trình học trực tuyến sẽ do các giáo viên tại trường trong khu vực dân cư của chúng tôi giảng dạy
hay là giáo viên từ nơi khác? Các giáo viên của trường con em quý vị sẽ thực hiện các bài giảng trực tuyến,
tuy nhiên chúng tôi không thể cho quý vị biết là những giáo viên nào sẽ phụ trách chương trình học trực tiếp
ở trường và giáo viên nào sẽ dạy các lớp học trực tuyến.
Việc chấm điểm và các yêu cầu học tập có giống cho cả hình thức học trực tuyến và tới học trực tiếp ở
trường không? Có, các yêu cầu về chấm điểm và thời hạn nộp bài tập sẽ như nhau.
Học khu có theo dõi việc đi học chuyên cần cho cả chương trình học trực tuyến và tới học trực tiếp ở
trường không? Có. Chúng tôi hiện đang thiết lập một quy trình theo dõi việc đi học chuyên cần đối với các
học sinh học trực tuyến.
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Thời hạn ghi danh tham gia Chương trình học trực tuyến Gwinnett (Gwinnett Online Campus) đã kết thúc.
Tuy nhiên dựa trên các lựa chọn mà chúng tôi nhận được, hoạt động này sẽ mở cửa trở lại không? Thời
hạn ghi danh Chương trình học trực tuyến Gwinnett đã kết thúc và chúng tôi không dự định sẽ mở lại vì sĩ số
học sinh ghi danh của trường học hiện đã vượt quá mức giới hạn dựa trên các hạn chế về nhân viên và thời
khóa biểu.
Tôi muốn các con tôi được học trực tuyến nhưng tôi chỉ có một máy tính cho ba đứa con tôi dùng chung.
Nếu học sinh bắt buộc phải có mặt trong các buổi học trong ngày học, trường hợp các con tôi sẽ dùng
chung thiết bị thì sao? Mỗi học sinh sẽ cần có thiết bị riêng để tham gia đầy đủ chương trình học trực tuyến.
Nếu quý vị cần thiết bị điện tử, xin liên lạc với trường tại địa phương của quý vị. Thường các trường cũng có
một số ít máy Chromebook để cho phụ huynh mượn, nếu có nhu cầu. Nhiều tổ chức tại cộng đồng cũng cung
cấp thiết bị cho các gia đình cần thiết bị.
Tôi muốn các con tôi được học trực tuyến nhưng căn chung cư của tôi không có dịch vụ internet ổn định.
Học khu giải quyết các vấn đề về vào được mạng như thế nào? GCPS khuyến khích các gia đình nên tận
dụng các dịch vụ internet miễn phí và giá rẻ hiện tại mà các công ty dịch vụ thương mại cung cấp. Học khu có
một danh sách các công ty dịch vụ này, vui lòng xem danh sách trên trang mạng của GCPS. Nếu gia đình quý vị
không thể dùng một trong những chương trình này, hãy liên lạc với trường học tại địa phương của quý vị, nhà
trường sẽ có một số ít thiết bị truy cập mạng để cho mượn.
Tôi không nhận được đường liên kết tới bản câu hỏi để chọn hình thức học cho con em tôi hoặc tôi đã làm
thất lạc email đó. Tôi có thể tìm đường liên kết này ở đâu? Trong một số trường hợp, GCPS không có đủ
thông tin liên lạc hay có thông tin không chính xác của phụ huynh có con em đi học trong học khu. Nếu quý vị
không nhận được đường liên kết tới Bản Câu hỏi dành cho phụ huynh/người giám hộ, quý vị có thể lấy Đơn
xác nhận danh tính phụ huynh/người giám hộ trên trang mạng của GCPS. Sau khi học khu đã kiểm tra xác
nhận người điền đơn đó là phụ huynh có con em đi học trong học khu, học khu sẽ gửi đường liên kết tới bản
câu hỏi cho người đó.
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