
Trường công lập Hello Bridgeport, 

Tôi vui mừng thông báo kế hoạch của chúng tôi để chào đón học sinh của chúng tôi trở lại các 

tòa nhà trường trong một vài tuần. Chúng tôi hiểu rằng lịch trình trung học của chúng tôi là 

phức tạp hơn, và do đó, đặt ra nhiều thách thức quy hoạch cho các nhiệm vụ sức khỏe và an 

toàn hiện tại. Lực lượng đặc nhiệm mở cửa và các đội hành chính của trường trung học đã siêng 

năng làm việc để đảm bảo rằng kế hoạch của chúng tôi ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của sinh 

viên và nhân viên trong khi vẫn duy trì một chương trình giáo dục chất lượng cao. Các trường 

công Bridgeport sẽ mở lại các trường trung học trong một mô hình lai. Điều này sẽ cho phép 

chính xác xã hội thích hợp giữa các sinh viên của chúng tôi cũng như cung cấp cho nhân viên 

của chúng tôi các tiện nghi đầy đủ thời gian để làm sạch các tòa nhà của chúng tôi phù hợp với 

các giao thức mới của chúng tôi. 
 

Lịch trình kết hợp sẽ như sau: 

• Tất cả học sinh có tên cuối cùng bắt đầu từ chữ A-L sẽ tham dự thứ hai và thứ ba 

• Tất cả học sinh có tên cuối cùng bắt đầu từ chữ M-Z sẽ tham dự thứ năm và thứ sáu 

• Tất cả học sinh sẽ được học từ xa vào ngày thứ tư 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học sinh cuối cùng 
tên A-L ở trường 

Từ xa M-Z 

Học sinh cuối cùng 
tên A-L ở trường 

Từ xa M-Z 

Tất cả các nhóm học 
sinh từ xa với giáo 

viên 

Học sinh cuối cùng 
tên M-Z tại trường 

Từ xa A-L 

Học sinh cuối cùng 
tên M-Z tại trường 

Từ xa A-L 

 

Lịch kết hợp cho học sinh có IEP 

• Tất cả học sinh có IEP có thể tham dự cả 4 ngày 
 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tất cả học sinh 
với IEP 

Tất cả học sinh 
với IEP 

Tất cả các nhóm học 
sinh từ xa với giáo 

viên 

Tất cả học sinh 
với IEP 

Tất cả học sinh 
với IEP 

 

Lịch thi Hybrid cho học sinh ESL/song ngữ 

• Tất cả học sinh nhận dịch vụ ESL hoặc song ngữ có thể tham dự cả 4 ngày 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tất cả sinh viên 
ESL/song ngữ 

 

Tất cả sinh viên 
ESL/song ngữ 

 

Tất cả các nhóm học 
sinh từ xa với giáo 

viên 

Tất cả sinh viên 
ESL/song ngữ 

 

Tất cả sinh viên 
ESL/song ngữ 

 

 


