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Thông điệp từ trường ông học khu
Welcome Back Bridgeport trường công,
Do những nỗ lực ngăn chặn tích cực tại Connecticut, thống đốc Lamont đã công bố một kế hoạch cho các trường
mở cửa lại vào mùa thu. Việc mở lại trường học trong người có thể được thành công dựa trên dữ liệu y tế hiện tại.
Connecticut đã xác định nó là thích hợp để lên kế hoạch một cách tiếp cận nhất quán cho lịch trình học, nhưng
chúng tôi sẽ được chuẩn bị để sửa đổi kế hoạch khi cần thiết. Tối đa hóa thời gian giảng dạy trong người sau thời
gian gián đoạn hiện nay là rất quan trọng cho học tập và tình cảm hạnh phúc của sinh viên của chúng tôi. Điều quan
trọng là phải đề cập đến rằng trường học sẽ không như chúng ta một lần biết họ trong một khoảng thời gian, nhưng
giáo dục và hạnh phúc của học sinh của chúng tôi đã không thay đổi. BPS sẽ được chuẩn bị để sửa đổi mô hình mở
lại của chúng tôi để hỗ trợ một phần mở lại nếu dữ liệu y tế công cộng thay đổi.
BPS cam kết đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên của chúng tôi khi chúng tôi lập kế hoạch
trở lại các tòa nhà trường. Chúng tôi sẽ có chiến lược giảm nhẹ mạnh mẽ để mở lại các trường học của chúng tôi
một cách an toàn và có trách nhiệm. Chúng tôi đã kiểm tra các cơ sở trường học của chúng tôi và thực hiện tất cả
những thay đổi cần thiết nhằm đáp Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ học sinh, nhân viên và
gia đình của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu trở lại trường học.
Theo các trường công lập Bridgeport kế hoạch mở lại, cân nhắc là căn cứ trong các nguyên tắc hướng dẫn
sau đây:
1. bảo vệ sức khỏe & an toàn của học sinh và nhân viên.
2. cho phép tất cả các sinh viên cơ hội trở lại vào các lớp học toàn thời gian bắt đầu vào mùa thu.
3. giám sát trường học và thực hiện bất kỳ điều chỉnh cần thiết cho lịch trình của chúng tôi nếu thay đổi dữ liệu y tế
công cộng.
4. nhấn mạnh công bằng, truy cập và hỗ trợ cho học sinh và cộng đồng của chúng tôi khi chúng tôi xuất hiện từ
một sự gián đoạn đáng kể cho giáo dục của học sinh.
5. bồi dưỡng giao tiếp mạnh mẽ với tất cả các gia đình, nhà giáo dụcvà nhân viên của chúng tôi.
6. đưa ra quyết định về việc mở lại xem xét tất cả những thách thức để an toàn vật lý và hạnh phúc về tình cảm
xã hội của học sinh của chúng tôi khi họ không ở trong trường.
Tôi hiểu có rất nhiều lo lắng xung quanh việc mở lại an toàn của các trường học vào mùa thu. Nó có vẻ như một
nhiệm vụ khó khăn vào thời gian này, nhưng tôi tin tưởng rằng BPS sẽ được chuẩn bị để chào đón học sinh, gia
đình của chúng tôi, và nhân viên trở lại một môi trường học tập an toàn và tích cực. Trường học chắc chắn sẽ khác
với họ trước ngày 12 tháng 3, 2020 khi chúng tôi đóng cửa cho phần còn lại của năm học. Chúng tôi triệu tập một
mùa thu mở cửa một lực lượng đặc nhiệm để phát triển một kế hoạch mà sẽ cung cấp cho tất cả các sinh viên với
một chương trình có ý nghĩa giảng dạy và cảm xúc xã hội. Việc mở cửa mùa thu lực lượng đặc nhiệm được chu
đáo và cố ý trong kế hoạch của họ biết rằng chúng tôi có một trách nhiệm rất lớn để đảm bảo sức khỏe và an toàn
của hơn 24.000 sinh viên và nhân viên. Tôi tự tin rằng chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi với "Welcome
Back Bridgeport" kế hoạch của chúng tôi.

Michael J. Testani
Giám đốc trường học
Trường công lập Bridgeport
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Mở lại trường học của chúng tôi-mùa thu của 2020

Trong kế hoạch cho việc mở lại các trường công lập Bridgeport, nó đã được thiết yếu để hình dung môi
trường an toàn và hướng dẫn chất lượng cao nhất cho cộng đồng trường học. Dựa trên các hướng dẫn
được cung cấp cho các khu học chánh từ bộ giáo dục tiểu bang Connecticut và tiểu bang Connecticut,
các trường công Bridgeport hiện đang lên kế hoạch cho một việc mở lại "đầy đủ, an toàn, và thích
hợp" của các trường của chúng tôi vào mùa thu 2020.
Một "đầy đủ" mở lại đề cập đến mong muốn có tất cả các sinh viên và tất cả các nhân viên trở lại vào mùa thu
cho một ngày truyền thống đầy đủ của trường với tất cả các sửa đổi cần thiết cho đại dịch.
Một "an toàn" mở lại đề cập đến việc tuân thủ các kỳ vọng và hướng dẫn từ tiểu bang Connecticut, CDC, các
quan chức y tế địa phương, và các nguồn khác sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng các môi trường của trường
học hỗ trợ học tập trong thời gian này covid-19.
Một "thích hợp" mở lại đề cập đến tiêu chuẩn cao of giảng dạy và học tập cùng với hỗ trợ xã hội và tình cảm
được dự kiến sẽ được tại chỗ cho tất cả các trường học và tất cả học sinh.
Một niềm tin cốt lõi trong việc mở lại trường học của chúng tôi là trẻ em của Bridgeport cần phải được kết nối
trong-người một lần nữa vào học viện của chúng tôi ', các hoạt động, nghệ thuật và âm nhạc, và điền kinh dẫn
đầu trong người bởi giáo viên và HLV của họ. Theo các trường học của chúng tôi mở lại vào mùa thu, kế hoạch
là giai đoạn trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống trường học theo cách an toàn nhất và thích hợp.
Để mở lại, giám đốc trường học và hội đồng giáo dục Bridgeport đã giao nhiệm vụ mùa thu 2020 lực lượng đặc
nhiệm mở rộng với mức phí xem xét tất cả các hướng dẫn mở lại từ tiểu bang Connecticut và phát triển mong
đợi cho các trường học để hỗ trợ mỗi trường trong nỗ lực của họ để lên kế hoạch cho sự sụp đổ của 2020. Tài
liệu này "Welcome Back Bridgeport" có sẵn cho toàn bộ cộng đồng Bridgeport bao gồm nhân viên, phụ huynh,
và các thành viên cộng đồng.
Như các trường công lập Bridgeport giá trị những đóng góp và đề nghị của cha mẹ, gia đình, và sinh viên trong
quá trình ra quyết định, các 2020 mùa thu táiolực lượng đặc nhiệm sẽ tiếp tục đóng một vai trò tích cực trong
quá trình mở lại để xây dựng sự tin tưởng và uy tín cho các kế hoạch được thực hiện. Phụ huynh và các thành
viên cộng đồng được mời để cung cấp thông tin phản hồi và góp ý thường xuyên liên quan đến kế hoạch để mở
lại và giai đoạn trong cuộc sống trường học.
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Bridgeport các trường công ưu tiên
Các trường công lập Bridgeport và 2020 mùa thu táiolực lượng đặc nhiệm đã xác định các khu vực ưu tiên phải
được đưa ra để mở lại, bao gồm: (1) sự an toàn của sinh viên và nhân viên; (2) sự phát triển của các cơ hội giáo
dục thích hợp; (3) nhận thức về phúc lợi xã hội và tình cảm của sinh viên, gia đình, và nhân viên; và (4) kỳ vọng
rằng tất cả trẻ em sẽ phát triển và đạt được vào tháng 2021.

An toàn của sinh viên và nhân viên
Các trường học của chúng tôi sẽ được chuẩn bị để củng cố các thực hành lành mạnh
giữa nhân viên và học sinh của chúng tôi, thực hiện các hành động phòng ngừa để
ngăn chặn sự lây lan của tất cả các bệnh về đường hô hấp, và chuẩn bị cho bất kỳ
trường hợp tiềm năng hoặc tăng truyền tải covid-19.

Phát triển các cơ hội giáo dục phù hợp
Trường học của chúng tôi sẽ mở lại với lịch trình giảng dạy và các tùy chọn mô hình
linh hoạt và dựa trên mức độ truyền tải hiện tại, hiểu rằng chúng tôi có thể bắt đầu
năm học với một mô hình, và khi thông tin mới trở nên có sẵn về sức khỏe và an
toàn, có thể chuyển đổi sang các mô hình khác nhau.

Nhận thức về xã hội và cảm xúc phúc lợi
Trường học của chúng tôi sẽ mở lại biết rằng các đại dịch COVID-19 đã tạo ra các
loại khác nhau của kinh nghiệm chấn thương và mức độ cao của sự căng thẳng cho
nhiều nhân viên của chúng tôi, học sinh, và gia đình. Các đại dịch đã cho biết tầm
quan trọng của xã hội/cảm xúc tốt được cho tất cả. Ngoài ra, có một cơ thể nghiên
cứu đang phát triển chứng minh rằng học tập xã hội/cảm xúc (SEL) là cơ bản để
thành công trong học tập.

Tăng trưởng và thành tựu vào tháng 2021
Các trường học của chúng tôi sẽ thực hiện các thẩm định ban đầu, giữa và cuối
năm (các bài thi formative và tổng kết) nhằm thông báo hướng dẫn và hỗ trợ học
tập của học sinh.

Ngoài các ưu tiên riêng của chúng tôi, các trường công lập Bridgeport dự kiến sẽ làm theo các hướng dẫn của bộ
giáo dục nhà nước- thích ứng, Advance đạt được: Connecticut của kế hoạch để tìm hiểu và phát triển cùng nhau,
xuất bản ngày 29 tháng 6 năm 2020. Các hướng dẫn của nhà nước có thể thay đổi trước khi trường reopening
vào mùa thu.
Các tài liệu từ nhà nước là "dự định là một tài liệu chất lỏng sẽ phát triển dựa trên các xu hướng dữ liệu y tế công
cộng cũng như sự hiểu biết về cách tốt nhất để giảm thiểu lây lan. Khi chúng tôi tiến tới mùa thu, chúng tôi sẽ tiếp
tục nhận được đầu vào từ các đối tác giáo dục, học sinh, và gia đình của chúng tôi và sẽ tiếp tục làm việc để cung
cấp những cơ hội tốt nhất cho các nguồn lực của chúng tôi lớn nhất-các sinh viên ở tiểu bang Connecticut. "
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Hướng dẫn của tiểu bang Connecticut & kỳ vọng
từ thích ứng, ADVANCE, đạt được: kế hoạch của Connecticut để tìm hiểu và
phát triển cùng nhau
Do những nỗ lực ngăn chặn tích cực tại Connecticut, việc mở lại trườnghọc trongngười có thể được thành công
dựa trên dữ liệu hiện tại. Connecticut đã xác định nó là thích hợp để lên kế hoạch một cách tiếp cận nhất quán
để các mô hình hoạt động (lịch trình), nhưng được chuẩn bị sẵn sàng để sửa đổi kế hoạch khi cần thiết. Tối đa
hóa thời gian giảng dạy trong người sau thời gian gián đoạn hiện tại là rất quan trọng. Tuy nhiên, với việc lập kế
hoạch không chắc chắn cho các tháng mở cửa lại từ bây giờ, các trường phải được chuẩn bị để sửa đổi mô hình
mở lại của họ để hỗ trợ một phần mở lại nếu dữ liệu y tế công cộng thay đổi.
Các trường học cần có kế hoạch để có tất cả học sinh, ở tất cả các quận, trở về trường để được
hướng dẫn toàn thời gian vào đầu năm 2020-2021, miễn là dữ liệu y tế công cộng tiếp tục hỗ trợ mô
hình này.
Mô hình này sẽ được hỗ trợ với các chiến tọa lược giảm thiểu chuyên sâu và trường sát cụ thể, ngăn
chặn, và kế hoạch hủy lớp.
Theo trường Connecticut kế hoạch mở lại, hướng dẫn và cân nhắc nêu trong tài liệu này là căn cứ trong sáu
nguyên tắc hướng dẫn:
1. Bảo vệ sức khỏe & an toàn của học sinh và nhân viên;
2. Cho phép tất cả các sinh viên, cơ hội để trở lại vào các lớp học toàn-thời gian bắt đầu vào mùa thu;
3. Giám sát các trường học và, khi cần thiết, các lớp học có khả năng hủy bỏ trong tương lai để phù hợp có
chứa COVID-19 lây lan;
4. Nhấn mạnh công bằng, truy cập và hỗ trợ cho sinh viên và cộng đồng đang nổi lên từ sự gián đoạn lịch
sử này;
5. Bồi dưỡng giao tiếp hai chiều mạnh mẽ với các đối tác như gia đình, nhà giáo dục và nhân viên; Và
6. Tính toán các quyết định về việc mở lại những thách thức cho sự an toàn vật lý và hạnh phúc về tình cảm
xã hội của học sinh của chúng ta khi họ không ở trong trường học
Xem xét hoạt động chính
Cohorting:
Nhấn mạnh nhóm học sinh của cùng
một lớp/nhóm học sinh và giáo viên
(thành một cohort) để mỗi nhóm
chức năng một cách độc lập càng
nhiều càng tốt. Xem xét phương
pháp này theo cấp lớp. Đặt học sinh
trong nhóm được khuyến khích
mạnh mẽ cho các lớp K-8, và khuyến
khích nơi
khả thi cho lớp 9-12.

Giao thông vận tải:
Cơ quan giáo dục địa phương (LEAs) nên
kế hoạch cho xe buýt để hoạt động gần
với công suất với các giao thức sức khỏe
và an toàn cao, bao gồm cả yêu cầu tất
cả các sinh viên và các nhà khai thác đeo
mặt tấm phủ. Các kế hoạch phải được
phát triển để kích hoạt các giao thức
tăng cường xã hội dựa trên cộng đồng
Lây lan.
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Hướng dẫn của tiểu bang Connecticut & kỳ vọng
Bảo vệ xã hội và các tiện nghi: xem
xét không gian xây dựng và cấu hình
lại không gian lớp học có sẵn, chẳng
hạn như gymnasiums và auditoriums,
để tối đa hóa việc xã hội, nhất quán
với các hướng dẫn y tế công cộng tại
chỗ vào thời gian đó.

Mặt coverings:
Tất cả các nhân viên và học sinh sẽ phải
đeo mặt che phủ hoặc mặt nạ bảo vệ
hoàn toàn bao trùm mũi và miệng khi
bên trong tòa nhà trường, ngoại trừ một
số trường hợp ngoại lệ bao gồm khi giáo
viên đang cung cấp
Hướng dẫn.
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Giữ trường của chúng tôi mở

Giữ các trường học của chúng tôi mở... là trách nhiệm của mọi người!
Các trường công lập Bridgeport sẽ dựa vào sự hợp tác của gia đình, sinh viên, và nhân viên
để mở lại và ở lại mở theo một lịch trình truyền thống.
Hy vọng cho sự sụp đổ của 2020 là để mang lại cho học sinh một cách an toàn để cài đặt trong người học và tối đa
hóa việc học tập và địa chỉ nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh của chúng tôi. Tài liệu này kế hoạch cho một
mùa thu trở lại mà không phác thảo nhiều khả năng, với một tập trung đầu tiên và trước hết về việc học sinh của
chúng tôi trở lại vào nhà trường của chúng tôi toàn thời gian.
Có một sự đồng thuận rõ ràng từ cả giáo dục và các nhóm y tế mà chúng ta phải ghi nhớ không chỉ những rủi ro
liên quan đến COVID-19 cho các chương trình học trong người, mà còn những thách thức và hậu quả được biết
đến của việc giữ học sinh ra khỏi trường học. Trong khi học từ xa đã cung cấp sự thay thế tốt nhất có thể trong
thời gian đóng cửa trường học, không có thay thế cho hướng dẫn trong người khi nói đến chất lượng học tập của
học sinh. Trường học trong người đóng một vai trò quan trọng không kém trong khả năng của chúng tôi để hỗ trợ
các nhu cầu về cảm xúc xã hội của học sinh, bao gồm cả sức khỏe tâm thần và thể chất của họ, và trong việc giảm
nhẹ tác động của chấn thương. Chúng tôi cũng nhận ra cách gây rối của việc đóng cửa trường học đã được cho
các gia đình cố gắng để duy trì lịch làm việc thường xuyên và quản lý nhu cầu gia đình, bao gồm chăm sóc trẻ em,
trong khi cũng tạo điều kiện học tập từ xa.
Các gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các văn hóa mới về sức khỏe và an toàn mà mỗi
trường của chúng ta sẽ thiết lập. Quan trọng nhất, gia đình có thể giúp giảm thiểu việc truyền covid-19 trong các
trường học của chúng tôi bằng cách kiểm tra con cái của họ hàng ngày cho bất kỳ triệu chứng COVID-19 và giữ
chúng về nhà từ trường học nếu họ bị bệnh hoặc đã có liên hệ chặt chẽ với một người được chẩn đoán với covid19. Các gia đình cũng có thể đóng góp bằng cách hỗ trợ việc sử dụng các lớp phủ mặt hoặc mặt nạ trong trường
và trên xe buýt, sắp xếp vận chuyển thay thế bất cứ khi nào có thể, giao tiếp mối quan tâm với giáo viên và lãnh
đạo trường, và tiếp tục làm theo hướng dẫn nhà nước về sức khỏe và an toàn bên ngoài trường học.
Với sự tuân thủ của tiểu bang Connecticut thiết lập toàn diện các yêu cầu sức khỏe và an toàn quan trọng cùng
với các trường học Bridgeport cam kết cho một nền giáo dục an toàn và thích hợp, chúng tôi có thể mang lại
cho sinh viên, nhân viên của chúng tôi, và gia đình một cách an toàn trở lại trường học... và giữ chúng trong
trường học!
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Trường công lập Bridgeport kỳ vọng của sinh viên

Ở nhà nếu cảm thấy bị bệnh.
Học sinh phải ở nhà nếu họ cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng phù hợp với
COVID-19, hoặc đã có liên hệ gần gũi với một người được chẩn đoán với COVID-19.

Yêu cầu kiểm tra sức khỏe buổi sáng của cha mẹ.
Để ngăn chặn việc truyền tải trong số các trường học, phụ huynh được hướng dẫn để
màn hình học sinh trước khi rời đi học. Kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ dưới
100,4 độ Fahrenheit và quan sát các triệu chứng kết hợp với COVID 19 do cán bộ y tế
công cộng nêu ra.

Cần phải có lớp phủ hoặc mặt nạ.
Học sinh phải đeo mặt nạ hoặc mặt nạ hoàn toàn che mũi và miệng trong khi bên trong
trường và trên xe buýt, với các trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho những học sinh mà nó
không phải là an toàn để làm như vậy do điều kiện y tế. "Mask Breaks" sẽ được cung cấp
trong ngày. Phụ huynh sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho sinh viên với mặt nạ hoặc tấm
phủ. Trường học sẽ có mặt nạ dùng một lần dự phòng cho những học sinh quên chúng.

Yêu cầu xã hội.
Học sinh phải duy trì xã hội làm việc với mức độ lớn nhất có thể. Học sinh được dự kiến
sẽ thực hành việc xã hội khi nhập và ra khỏi tòa nhà, trong các lớp học, và di chuyển
trong trường. Sẽ không được phép chia sẻ vật tư và tài liệu học đường.

Thường xuyên rửa tay hoặc vệ sinh bàn tay mong đợi.
Sinh viên phải tham gia rửa tay hoặc khử trùng thường xuyên khi đến nơi, trước và sau
bữa ăn, sau khi sử dụng phòng tắm, và sau khi ho hoặc hắt hơi.

Học sinh không thể thay đổi xe buýt.
Học sinh sẽ được mong đợi để đi xe buýt cùng đi học vào buổi sáng và cùng một xe buýt
đến nhà vào buổi chiều mỗi ngày. Mặt nạ phải được đưa vào chỗ trước khi vào xe buýt.
Cha mẹ được khuyến khích thúc đẩy con cái mình đi học mỗi ngày.
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Trường công lập Bridgeport người lớn mong đợi

Ở nhà nếu cảm thấy bị bệnh.
Giáo viên và nhân viên phải ở nhà nếu họ cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng phù
hợp với COVID-19, hoặc đã có liên hệ gần gũi với một người được chẩn đoán với COVID19.

Yêu cầu tự kiểm tra buổi sáng.
Để ngăn chặn việc truyền tải trong số các trường, giáo viên và nhân viên được hướng
dẫn để tự màn hình trước khi rời đi học. Kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ dưới 100,4 độ
Fahrenheit và quan sát các triệu chứng kết hợp với covid 19 do cán bộ y tế công cộng
nêu ra.

Cần phải có lớp phủ hoặc mặt nạ.
Giáo viên và đội ngũ nhân viên phải đeo mặt nạ hoặc lớp phủ hoàn toàn che mũi và
miệng trong khi ở trong trường, với các trường hợp ngoại lệ chỉ dành cho những người
mà nó không phải là an toàn để làm như vậy do điều kiện y tế. "Mask Breaks" sẽ được
cung cấp trong ngày. Giáo viên sẽ được phép loại bỏ mặt nạ trong khi hướng dẫn trực
tiếp với sự cho phép và xã hội xa hơn. Các trường sẽ có mặt nạ dùng một lần dự phòng
cho giáo viên và nhân viên.

Yêu cầu xã hội.
Giáo viên và nhân viên phải duy trì xã hội làm việc với mức độ lớn nhất có thể.

Thường xuyên rửa tay hoặc vệ sinh bàn tay mong đợi.
Giáo viên và nhân viên và nhân viên phải tham gia rửa tay hoặc khử trùng thường xuyên
khi đến nơi, trước và sau bữa ăn, sau khi sử dụng phòng tắm, và sau khi ho hoặc hắt hơi.
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Mô hình giảng dạy/học tập
Các trường học Bridgeport cam kết trong việc học tập mà có nghĩa làs một mở lại đầy đủ của
trường, theo tất cả các hướng dẫn và kỳ vọng của nhà nước và duy trì các tiêu chuẩn sức khỏe phù
hợp với sở y tế. Tuy nhiên, nếu có sự đột biến của COVID 19, sự gia tăng các trường hợp địa phương,
hoặc sự xuất hiện của trường hợp trong trường, các mô hình học tập có thể cần phải được điều chỉnh như
là một kết quả. Các mô hình học tập bao gồm Hybrid Learning và/hoặc từ xa học sẽ chỉ được sử dụng bởi
các trường học Bridgeport nếu yêu cầu của nhà nước Connecticut hoặc sở y tế.
Trường công lập Bridgeport học Continuum:

Học tập
trong người
Mùa thu 2020
Mô hình học tập
Tối thiểu/không lây lan của
virus (hoặc virus chứa)

100% học sinh tham gia in
trường
Dựa trên mức hiện tại thấp
hơn của truyền COVID 19,
tất cả học sinh trở lại
trường học trong người
như là một phần của một
mở lại đầy đủ. Nâng cao
sức khỏe & giao thức an
toàn sẽ được tại chỗ, có
thể được giảm hoặc tăng
lên như là thích hợp
trong suốt cả năm.

Kết hợp
học tập
Thay thế "Surge"
Mô hình học tập
Trung bình lây lan của virus
(yêu cầu lịch trình điều
chỉnh) giảm học sinh tham

gia/
Tham dự xen kẽ
Dựa trên mức truyền tải
cao hơn của COVID 19, số
học sinh trong trường
được giảm. Học sinh tham
dự vào một lịch trình xen
kẽ.
Học tập từ xa diễn ra vào
những ngày không ở trong
trường.

Học từ
xa
Thay thế "Surge"
Mô hình học tập
Spread cao của virus

(yêu cầu kiểm dịch) 0%
học sinh tham gia/
Tất cả học từ xa
Dựa trên sự tăng mức
độ truyền tải phổ biến
của COVID 19, học tập
diễn ra
ở nhà cho tất cả học sinh
là kết quả của trường
học hoặc khu vực đóng
cửa.

Khi học sinh của chúng tôi trở lại trường học với người mẫu học tập của chúng tôi, các trường công lập Bridgeport
sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho các trường học kinh nghiệm tương tự như những gì đã được trong quá khứ.
Trong khi một số khía cạnh của trường sẽ trông khác nhau khi sinh viên và nhân viên đầu tiên trở lại mùa thu này.
Mục tiêu của chúng tôi sẽ là để đạt được một cảm giác đáng kính trong quá trình của năm học như là tình hình
cho phép và mối quan tâm an toàn được giảm bớt.
Trong suốt cả năm, trường công lập Bridgeport sẽ được chuẩn bị để điều chỉnh các kế hoạch dựa trên các chỉ số
sức khỏe và hướng dẫn của các quan chức y tế tiểu bang và địa phương (xem biểu đồ dưới đây).
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Tối thiểu/không lây lan của
virus (hoặc virus chứa)

Trung bình lây lan của virus
(yêu cầu lịch trình điều
chỉnh) giảm học sinh tham
gia/
Tham dự xen kẽ

100% học sinh tham gia
trong trường
•

•

•

Các trường hoạt động với
sức chứa lên đến 100%,
sinh viên/nhân viên có
điều kiện y tế tiềm ẩn có
thể xem xét việc học từ
xa
Xe buýt lên đến công
suất đầy đủ với tấm phủ
mặt/mặt nạ tại chỗ trong
quá trình vận chuyển,
kiểm soát tải/dỡ của
người đi
Đối mặt với lớp phủ/mặt nạ
cho sinh viên và nhân viên
trong khi bên trong nhà
trường

•

Nhận dạng/cách ly của học
sinh bị bệnh/nhân viên

•

Nhóm học sinh được sử
dụng, đặc biệt là trong
lớp K-8, các hạn chế về
hoạt động của tập đoàn

•

Tối đa hóa khoảng cách
của chỗ ngồi là khả thi

•

Tăng các giao thức làm
sạch và khử trùng

Học từ
xá

Kết hợp
học tập

Học tập
trong người

Spread cao của virus

(yêu cầu kiểm dịch) 0%
học sinh tham gia/
Tất cả học từ xa

•

Trường học hoạt động với
công suất giảm, với sự phụ
thuộc vào mô hình lai.

•

Các trường đóng cửa,
100% học từ xa

•

Xe buýt ở giảm công suất, mặt
tấm phủ/mặt nạ tại chỗ trong
quá trình vận chuyển, kiểm soát
tải/dỡ của người đi, chỗ ngồi
khoảng cách cho các tay đua

•

Xe buýt vận chuyển bị đình
chỉ

•

•

Đối mặt với lớp phủ/mặt nạ cho
sinh viên và nhân viên trong khi
bên trong nhà trường

Tất cả các hoạt động
ngoại khóa, bao gồm cả
thể thao bị đình

•

Nhận dạng/cách ly của học
sinh bị bệnh/nhân viên

•

Nhóm học sinh được sử
dụng, hạn chế về giáo đoàn,
thời gian bắt đầu/dừng so le

•

Tối đa hóa khoảng cách của chỗ
ngồi lên đến sáu feet hoặc
nhiều hơn khi khả thi với giảm
kích thước lớp

•

Giao thức làm sạch và khử
trùng cụ thể và tăng

•

Hoạt động ngoại khóa trong nhà
bị đình chỉ

•

Thể thao và các hoạt động ngoài
trời khác có thể tiếp tục hạn chế

Xem các bảng xếp hạng kèm theo giám sát COVID 19 và quy hoạch đại dịch trong hướng dẫn này.
Tiểu bang Connecticut đang mong đợi tất cả các trường có tất cả học sinh, ở tất cả các quận, trở lại trường học
để được hướng dẫn toàn thời gian vào đầu năm học 2020 – 2021. Đồng thời, các khu học chánh phải được chuẩn
bị để sửa đổi kế hoạch hỗ trợ mở lại một phần hoặc cho phép thay đổi quy mô hơn nữa để đóng cửa đầy đủ vào
một ngày trong tương lai nếu dữ liệu y tế công cộng.

Ưu tiên và yêu cầu được xác định trong thích ứng, Advance đạt: kế hoạch của Connecticut để tìm hiểu
và phát triển cùng nhau phục vụ như là cơ sở cho các trường công Bridgeport-"mở lại trường học của
chúng tôi" lập kế hoạch hướng dẫn.
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Mùa thu 2020 dạy/học mẫu
Học tập
trong
người

Học từ
xa

Kết hợp

Các mô hình trong người học tập mà sẽ được tại chỗ cho việc mở cửa lại của các trường học được mô tả dưới đây:

In-NGƯỜI HỌC Lịch trình truyền thống với sức khỏe & kỳ vọng an toàn – tất cả học sinh tham dự mỗi ngày.
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Học sinh và giáo viên tham dự mỗi ngày với tất cả các hướng dẫn và kỳ vọng của
tiểu bang tại chỗ. Các hoạt động học tập và giảng dạy của lớp học được điều chỉnh
để cung cấp môi trường an toàn nhất.

* TỪ xa học PARALLEL theo dõi-một số sinh viên học tại nhà do quan tâm y tế, bệnh tật, cách ly, hoặc các
lý do khác với sự hỗ trợ của trường.
Học sinh có mối quan tâm về sức khỏe, bệnh tật, hoặc lệnh cách ly sẽ tham gia vào một bài học từ xa song hành, trong đó
sinh viên học tại nhà với hỗ trợ phụ huynh tại chỗ. Điều này hỗ trợ theo dõi trong một trở về trường học tại các điểm thích
hợp sau khi bệnh tật, kiểm dịch, hoặc khi gia đình quyết định nhập lại. Để suôn sẻ tái nhập học sau khi một thời gian dài ra và
bắt đầu tham gia vào lịch trình truyền thống, nó được khuyến khích mạnh mẽ cho học sinh và phụ huynh tham gia vào từ xa
được cung cấp hoặc một kế hoạch khác được chấp thuận bởi hiệu trưởng của trường. Tiểu bang Connecticut đã thiết kế một
trung tâm học tập từ xa (https://Portal.CT.gov/Sde/Academic-Office/CT-Learning-Hub) cho những học sinh không trở lại ngay
lập tức. Học sinh về ca khúc này sẽ được phép vào trường tại bất kỳ thời điểm nào.
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ
sáu

Học sinh và phụ huynh tham gia vào việc học từ xa với các tài liệu và sự hỗ trợ của trường.
Học tập trong lớp học và các hoạt động giảng dạy được chia sẻ thông qua liên hệ với Trung tâm từ xa của tiểu
bang.

* Học nhà- phụ huynh/người giám hộ dẫn hướng dẫn mộtnhà t không có hỗ trợ trực tiếp từ trường.
Sinh viên có thể tham gia học tại nhà, trong đó phụ huynh chọn tất cả các tài liệu giảng dạy và hoàn toàn chịu trách nhiệm
cho việc học của học sinh. Mô hình này là thích hợp cho các gia đình những người không muốn tiếp tục với máy tính dựa
trên học tập tại nhà hoặc những người không cảm thấy mô hình học tập từ xa được cung cấp bởi nhà nước của Connecticut
là một mô hình thích hợp cho con em mình. Mô hình này không nhất thiết phải chuẩn bị học sinh cho một trở về trường mà
không có những khoảng trống có thể trong học tập. Phụ huynh muốn giữ học sinh của mình ra khỏi trường học cho một phần
mở rộng của năm hoặc cả năm có thể xem xét mô hình này.
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ
sáu

Học sinh và phụ huynh tham gia vào việc học tập tại nhà không có tài liệu và hỗ trợ từ các khu vựcmềm S
công cộng.
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Mô hình thay thế cho học tập
Kết hợp

Trong
học tập
của

Học từ xá

Để ghi nhận sự không chắc chắn, trường công lập Bridgeport được chuẩn bị cho các tình huống khác nhau:

HYBRID học giảm dân số-là kết quả của sự đột biến trong COVID 19, nhóm nhỏ hơn của sinh viên
được trả lại cho trường học (xen kẽ học sinh).
Lịch học thay thế mà có thể được sử dụng nếu nhà nước của Connecticut và/hoặc các quan chức y tế địa phương
đặt giới hạn về sinh viên truy cập vào trường/xe buýt do tăng của COVID 19 được liệt kê dưới đây. Khi học sinh
không ở trường, họ đang làm việc ở nhà với các vật liệu được cung cấp từ giáo viên và trường học.
A-B ngày (học sinh đi học vào các ngày thay thế)
Thứ hai
Nhóm sinh viên A
trong trường học

Thứ ba
Nhóm sinh viên B
trong trường học

Thứ tư
Nhóm sinh viên A
trong trường học

Thứ năm
Nhóm sinh viên B
trong trường học

Thứ sáu
A & B nhóm học
từ xa với giáo
viên

A-B Tuần (học sinh đi học trên tuần thay thế)
Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Nhóm sinh
viên A trong
trường học
Học sinh
nhóm B in

HỌC từ xa đóng cửa ngắn hạn hoặc đóng cửa dài hạn
Học sinh và phụ huynh tham gia vào việc học từ xa với các tài liệu và sự hỗ trợ của trường. Học tập và các hoạt
động giảng dạy được chia sẻ thông qua liên hệ với giáo viên. Đây là mô hình học từ xa từ mùa xuân của 2020 với
sự pha trộn của việc học tập đồng bộ và không đồng bộ.
Thứ hai
Học từ xa
100% học sinh

Thứ ba
Học từ xa
100% học sinh

Thứ tư
Nửa ngày học tập
từ xa
(Giáo viên Prep)

Thứ năm
Học từ xa
100% học sinh

Thứ sáu
Học từ xa 100%
học sinh
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Giám sát COVID 19
Các trường công lập Bridgeport sẽ theo một lịch trình truyền thống của trường học trong khi theo dõi mức độ
truyền tải của COVID 19 với sự hỗ trợ của sở y tế. Lý tưởng là thành phố Bridgeport sẽ vẫn ở mức "xanh" với ít
hoặc không có truyền tải cộng đồng. Lịch học và/hoặc các giao thức có thể được điều chỉnh nếu cộng đồng vào
một mức "màu vàng" với truyền tải cộng đồng tối thiểu hoặc trung bình. Nếu có một sự đột biến đáng kể trong
các trường hợp địa phương, dựa trên hướng dẫn từ tiểu bang Connecticut và/hoặc sở y tế, nhà trường sẽ có khả
năng trở lại một mô hình học tập từ xa tương tự như trong thiên nhiên cho mùa xuân của 2020.

ÍT hoặc không có cộng đồng
truyền
Tối thiểu/không lây lan của
virus (hoặc virus chứa)

TRUYỀN TẢI CỘNG ĐỒNG TỐI
THIỂU HOẶC TRUNG BÌNH
Vừa phải lây lan của virus (yêu cầu
có thể điều chỉnh lịch
và điều chỉnh vận chuyển)

TRUYỀN DẪN CỘNG ĐỒNG
Spread cao của virus
(yêu cầu kiểm dịch)

Hướng dẫn là 100% trong người hoặc
một Hybrid có thể
Tỷ lệ tham dự hàng ngày theo dõi và chia
sẻ với
quan chức y tế địa phương

Hướng dẫn là 100%
Học từ xa
Tham dự học tập từ xa được theo dõi
dựa trên
sự tham gia của nhà

Giảng dạy và củng cố
vệ sinh lành mạnh

Tăng cường tập trung
vệ sinh lành mạnh

Liên lạc về nhà trên
thực hành vệ sinh lành mạnh

Biện pháp phòng ngừa
tại chỗ
Xã hội tại chỗ

Các biện pháp phòng ngừa nâng cao
tại chỗ
Nâng cao xã hội tại chỗ với những
hạn chế trong
hoạt động/sự kiện

Nhóm các cuộc tụ họp/sự kiện hạn chế;
Tất cả các sự kiện yêu cầu phê duyệt
Vẫn được chuẩn bị cho học từ xa
trong khi học tập là người ở trường

Nhóm các cuộc tụ họp/sự kiện
Hoãn
Chuẩn bị hoạt động cho học từ xa
và/hoặc sa thải trường ngắn hạn dẫn
đến việc học từ xa có thể
trong thời gian hai tuần

Hướng dẫn là 100% trong người
Tỷ lệ tham dự hàng ngày
theo dõi

Hấp
và khử trùng tại chỗ
Truyền thông thường xuyên
với các quan chức y tế địa
phương

Làm sạch tăng cường
và khử trùng tại chỗ
Điều phối đóng cửa với các
quan chức y tế địa phương

Các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt
nơi cho nhân viên thiết yếu
Kiểm dịch các biện pháp
tại chỗ

Tất cả các nhóm họp/sự kiện
Bị hủy bỏ
Tiếp tục tham gia vào việc học từ xa trong
quá trình sa thải trường mở rộng và/hoặc
đóng cửa trong thời gian dài

Lớp học và các tòa nhà
khử trùng và tắt
Thứ tự đóng cửa
từ các quan chức y tế địa phương
và/hoặc lệnh hành chính để đóng cửa từ
văn phòng thống đốc

Lưu ý: tất cả các kế hoạch có thể thay đổi/điều chỉnh nếu thích hợp.
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Covid-19 trường hợp ở trường

TRONG TRƯỜNG
TRUYỀN

Nếu một học sinh, nhân viên hoặc khách truy cập đã có mặt tại trường và có một chẩn đoán xác nhận Covid-19, các
y tá trường học và/hoặc hiệu trưởng tòa nhà sẽ liên lạc với văn phòng Trung ương và giám đốc trường học phù hợp
với FERPA, sự mong đợi riêng tư, và người Mỹ Khuyết tật hành động (ADA).
Tổng Giám đốc trường thông báo cho các quan chức y tế địa phương ngay lập tức.
Sở y tế thành phố Bridgeport sẽ đánh giá nguy cơ truyền tải thêm trong trường.
Các quyết định được đưa ra liên quan:
• LIÊN HỆ TRACING
• Đóng cửa
• Hấp
• LIÊN TỤC GIÁO DỤC
• MỞ CỬA TRỞ LẠI TRƯỜNG
Quyết định đình chỉ hoặc đóng một trường học (hoặc toàn bộ khu học chánh) sẽ được thực hiện bởi Tổng Giám đốc
hoặc chỉ định dựa trên thông tin và giới thiệu từ các quan chức y tế địa phương. Hội đồng giáo dục và quan chức
thành phố được thông báo về việc đóng cửa cũng như bộ
Giáo dục.
Trường có thể sẽ thực hiện một đóng cửa ngắn hạn bất kể cộng đồng lây lan nếu một người bị nhiễm bệnh đã được
trong một tòa nhà trường học. Học khu sẽ tuân theo các khuyến nghị của sở y tế thành phố Bridgeport và CDC để
xác định các bước tiếp theo thích hợp. Điều này ban đầu ngắn hạn sa thải cho phép thời gian cho các quan chức y tế
địa phương để đạt được một sự hiểu biết tốt hơn về tình hình COVID-19 ảnh hưởng đến các trường học. Điều này
cũng cho phép các giám đốc điều hành, tham khảo ý kiến với các quan chức y tế địa phương, để xác định các bước
tiếp theo thích hợp, bao gồm cả thời gian sa thải mở rộng là cần thiết để ngăn chặn hoặc chậm hơn nữa sự lây lan
của COVID-19.
Tất cả các thông tin liên lạc đến cộng đồng trường học bao gồm nhân viên và gia đình được thực hiện thông qua văn
phòng giám đốc.
Trong quá trình đóng cửa tất cả học tập và giảng dạy sẽ xảy ra bằng cách sử dụng phương pháp học từ xa .

Một trường hợp xác nhận trong việc
xây dựng trường học: đánh rủi ro với
các quan chức y nắng địa phương.
Kế hoạch đóng cửa cường làm sạch, khử trùng, và
theo dõi liên lạc tham khảo ý kiến với sở y nắng.
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Trong thời gian đóng cửa trường học, tất cả các hoạt động ngoại khóa, điền kinh, và các chương trình Afterschool
dựa trên trường học bị hủy bỏ.

District mở lại lực lượng đặc nhiệm
Thành viên lực lượng đặc nhiệm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael J Testani, giám đốc
John Weldon, ghế BOE
Hernan Illingworth, thành viên BOE
Joseph Sokolovic, thành viên BOE
Tiến sĩ Victor Black, giám đốc điều hành của giáo dục trung học và chương trình Magnet
Herminio Planas, giám đốc điều hành giáo dục tiểu học và toán
Tiến sĩ Selena Morgan, giám đốc điều hành giáo dục tiểu học
Tiến sĩ Melissa Jenkins, giám đốc giáo dục mầm non
Marlene Siegel. Cfo
Denise Altro-Dixon, giám đốc điều hành nguồn nhân lực
Dementred Young, giám đốc công tác xã hội
Robert Arnold, giám đốc điều hành tạm thời chỉ dẫn chuyên ngành
Ana Sousa-Martins, giám đốc giáo dục song ngữ
Jeffrey M. Postolowski Sr., giám đốc dịch vụ công nghệ thông tin
Dan Shamas, văn phòng thị trưởng thành phố Bridgeport
Tony Pires
Eric Graf, CHS hiệu trưởng
Dane Brown, WHHS hiệu trưởng
Luisa Wolfe, Johnson Principal
Charmaine Worthy, Tisdale hiệu trưởng
Lizette Earley, giám sát điều dưỡng
Trung úy Paul Grech, Bridgeport PD
Robert Hammond, giám đốc Tiện nghi
Lisa Morrissey, giám đốc y tế
Scott Appleby, Trung tâm hoạt động khẩn cấp (EOC)
Giáo viên
Keith Taylor, High School (phối cảnh trung học)
Ana Batista, Elementary (quan điểm trường tiểu học)

Nhân viên
• Steven Douglas, chủ tịch BCAS
• James Meszoros, NAGE tổng thống
• Sherrie Weller, chủ tịch Afsme
Cha mẹ
• Tatiana Urena, trường trung học phụ huynh
• Patty Roberts, High School Parent
• Phụ huynh tiểu học Tony Bermudez
• Chaila Robinson, phụ huynh tiểu học
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Ủy ban tái mở quận
Sức khỏe & an toàn
Ngoc

Ghế
Thành viên

Của Lisa Morrissey

Tiến sĩ
Melissa
Jenkins

Ông James
Meszoros

Bobby
Hammond

Alan
Không có

Tai nghe

Trung úy
Ở Hernan
Paul Grech Illingworth

Urena

Lịch và hàng ngày/hàng tuần lịch
Ghế
Thành viên

Steven Douglas
Nâu Dane

Chó sói

Herminio Planas

PJ Karaffa

Bãi biển Ana
Batista

Thị

Giáo dục & hỗ trợ Programmatic
Ghế
Thành viên

Cô thợ hàn

Nguyen Ngoc Phuong
Ông John Weldon

Tony Pires

Tiến sĩ Charmaine
Worthy

Tiến sĩ Selena
Morgan

Hợp đồng & ngân sách
Đồngchủ tịchs
Thành viên

Của Joseph Sokolovic
Denise Altro-Dixon

Không có

Ông James Meszoros

Cô thợ hàn

Bãi biển Ana Batista

Giảng dạy/học tập và SEL
Đồngchủ tịch

Tiến sĩ Eric Graf
Tony Bermudez

Dementred trẻ
Nhung

Ana Sousa-Martins

Patti

Thành viên
Tiến sĩ Victor Black

Của Carrie Ramanauskas

Truyền thông nội bộ và bên ngoài
Ghế
Thành viên

Michael J. Họ Testani
Nguyen

Công viên Dan
Shamas

Tim Grasty

Rita Valle-Shastri
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Mở lại trường

Mục đích của phần này của tài liệu, "Welcome Back Bridgeport" là để rõ một danh sách kiểm tra để mở lại.
Danh sách kiểm tra có nghĩa là để được chia sẻ với nhân viên, gia đình, và các thành viên cộng đồng. Chiều dài của
thời gian cho các giao thức khác nhau sẽ được điều chỉnh dựa trên sự mong đợi từ tiểu bang Connecticut và các
quan chức y tế địa phương.
Liên lạc tuân thủ: Tổng Giám đốc trường sẽ phục vụ như là COVID-19 Health & liên lạc tuân thủ an toàn và COVID19 phản ứng lãnh đạo.
•
•

Tổng Giám đốc trường sẽ tham gia với sinh viên, phụ huynh/người giám hộ, giảng viên, cán bộ và quản trị
viên để trả lời các câu hỏi về sức khỏe & các yêu cầu an toàn quy định trong tài liệu này và các câu hỏi địa
chỉ về việc tuân thủ.
Giám đốc học khu sẽ hỗ trợ việc thực hiện các yêu cầu này, cũng như việc thực hiện các trường hợp sức
khỏe khác & các biện pháp an toàn liên quan đến COVID-19 và bất kỳ hướng dẫn bổ sung được cung cấp
bởi nhà nước Connecticut và sở y tế.

Mỗi trường sẽ có trách nhiệm đảm bảo kế hoạch mở lại được phê duyệt thực hiện như là một phần của quy trình
mở lại của mỗi tòa nhà. Các danh sách kiểm tra trên các trang sau đây cung cấp hướng dẫn cho 2020 mùa thu mở
lại lực lượng đặc nhiệm. Các mục danh sách kiểm tra được phân loại như sau:
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Bắt buộc Kiểm tra Sức khỏe Chăm sóc sức khoẻ
Sức khỏe
&
Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên là ưu tiên hàng đầu trong việc lập kế hoạch mở cửa lại các
trường công của Bridgeport. Bridgeport trường công sẽ làm việc trong sự hợp tác với các quan chức y tế địa
phương, các bang Connecticut sở giáo dục, và văn phòng của thống đốc trong kế hoạch cho các thủ tục y tế và sức
khỏe, cũng như đưa ra quyết định về tình trạng của trường.

Kỳ vọng về sức khỏe để mở lại các trường công ở Bridgeport
1

2

3

Điều kiện mở cửa trở lại đã được xác nhận bởi tiểu bang Connecticut và/hoặc sức khỏe địa phương
Chức.
Tiểu bang Connecticut đã nâng lên, điều chỉnh, hoặc loại bỏ bất kỳ đóng cửa trường học hoặc lệnh hành
cho phép các trường học để mở lại thể chất.
Các quan chức y tế địa phương đã xác định điều kiện địa phương cho phép an
cho các trường học để mở lại thể chất.
Hướng dẫn lập kế hoạch để mở lại đã được phát hành bởi các kế hoạch của tiểu bang Connecticut và
Bridgeport đã được xây dựng và phê duyệt ở cấp địa phương dưới sự giám sát của Tổng Giám đốc
trường học.
Tiểu bang Connecticut và bộ giáo dục tiểu bang đã ban hành các hướng dẫn về trường
kế hoạch mở lại sẽ được dựa.
Kế hoạch mở lại của Bridgeport, "Welcome Back Bridgeport!" đã được phát triển để tham khảo ý kiến
với
Sở y tế.
Các Bridgeport kế hoạch mở lại, "Welcome Back Bridgeport!" đã được chấp thuận bởi các trường công
lập Bridgeport quận 2020 mùa thu mở lại lực lượng đặc nhiệm.
Các Bridgeport kế hoạch mở lại, "Welcome Back Bridgeport!" đã được phê duyệt của Bridgeport
Hội đồng giáo dục.
Giám đốc điều dưỡng đã xác nhận rằng có đầy đủ các thiết bị bảo vệ tại chỗ để mở cửa trở lại.
Có thiết bị bảo vệ (kể cả mặt nạ) cho sinh viên trong các lớp học và trong suốt
Tiện nghi.
Có thiết bị bảo vệ (kể cả mặt nạ và PPE) cho nhân viên thích hợp cho từng phân loại
hoặc nhiệm vụ.
Có một kế hoạch cho một nguồn cung cấp liên tục của các thiết bị bảo vệ.
Có một số lượng đầy đủ các nhiệt độ quét không chạm nóng cho các triệu chứng chiếu.
Có đủ PPE cho nhân viên của các dân khác nhau của học sinh Khuyết tật (ví dụ, đối với những người
cần các thủ tục y tế, vệ sinh, nâng và hỗ trợ di động).
Có đủ nguồn cung cấp dịch vụ làm sạch thích hợp cho trường học để khử trùng liên tục
Trang web phù hợp với tiểu bang Connecticut & hướng dẫn DPH.
Có đủ nguồn cung cấp bao gồm các chất khử trùng tay, xà phòng, trạm rửa tay, mô, không
chạm vào thùng rác, và khăn giấy.
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Giám đốc học khu đã thiết lập một thủ tục nên có các trường hợp COVID-19 trong
hoặc trong cộng đồng có thể ảnh hưởng đến các trường học.
Thành phố Bridgeport đã Cập nhật các đại dịch Bridgeport kế hoạch đáp ứng bao gồm các thủ tục cho một trường
hợp hoặc các trường hợp COVID-19. Thủ tục này bao gồm các giám đốc điều hành rằngting đến các quan chức y tế
địa phương khi một học sinh, giáo viên, hoặc nhân viên hoặc một thành viên của hộ gia đình của họ đã được thử
nghiệm tích cực cho covid-19 và có thể tiếp xúc với những người khác tại trường.
Các hiệu trưởng và giám đốc các cơ sở có các thủ tục để cô lập một khu vực của trường trong một thời gian dài dựa
trên (1) một covid-19 tích cực trường hợp hoặc trường hợp trong trường học và (2) mức độ rủi ro trong vòng
trường/cộng đồng theo quyết định của sở y tế.
Giám đốc trường có một thủ tục cho việc đóng cửa các trường học trong một thời gian dựa trên (1) một trường
hợp, covid-19 tích cựchoặc trường hợp và (2) mức độ rủi ro trong trường/cộng đồng như
Các viên chức y tế địa phương xác định.
Hội đồng giáo dục đã cấp cho Giám đốc thẩm quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào cần thiết để đảm bảo
việc tiếp tục giáo dục công cộng, cung cấp cho sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên, hoặc để trả lời
hướng hình thành tiểu bang Connecticut và/hoặc sức khỏe
Vùng.

5
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Hội đồng giáo dục đã cấp cho Giám đốc thẩm quyền giới hạn việc tiếp cận các trường công
và các tòa nhà trường trong thời gian đóng cửa hoặc cao cấp của truyền trong khu vực.
Dưới sự giám sát của giám đốc điều hành, các trường có thể cung cấp cho một sự liên tục của
hướng dẫn/học từ xa , nếu cần.
Dưới sự giám sát của giám đốc giáo dục đặc biệt, các trường sẽ được chuẩn bị cho bất kỳ đặc
hoặc các nhu cầu độc đáo cho sinh viên Khuyết tật liên quan đến quy hoạch của quận hoặc các thủ tục rộng.
Dưới sự giám sát của giám đốc dịch vụ thực phẩm và CFO, các trường
có thể cung cấp cho các dịch vụ liên tục của bữa ăn, nếu cần thiết.
Hội đồng giáo dục đã có quyền truy cập hạn chế và/hoặc truy cập hạn chế vào các trường học của
Công cộng.
Hội đồng giáo dục đã phê duyệt hạn chế quyền truy cập vào các tòa nhà trường học trong ngày học
bởi khách truy cập không thiết yếu và sử dụng tối thiểu các tòa nhà trường ngoài giờ học.
Học sinh, phụ huynh/giám hộ, người chăm sóc và nhân viên bị loại trừ khỏi các trường
triệu chứng của COVID-19 hoặc nếu một thành viên trong gia đình của họ đã thử nghiệm dương cho COVID-19.
Giám đốc điều dưỡng và hiệu trưởng đã tổ chức một thủ tục sàng lọc cho sinh viên tại nhà
và trong phạm vi có thể, ở trường.
Kiểm tra thụ động: cha mẹ được hướng dẫn để màn hình học sinh trước khi rời trường bằng kiểm tra để đảm bảo
nhiệt độ dưới 100,4 độ Fahrenheit và quan sát các triệu chứng phù hợp với covid-19. Phụ huynh/người giám hộ
được yêu cầu để giữ cho sinh viên ở nhà nếu họ cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng liên quan đến covid 19, hoặc
đã có tiếp xúc gần gũi với một người được chẩn đoán với covid-19.
Hoạt động chiếu: trường học sẽ màn hình học sinh khi họ vào trường phù hợp với hướng dẫn y tế tiểu bang và địa
phương, trong đó bao gồm kiểm tra sức khỏe trực quan và bất kỳ kiểm tra nhiệt độ theo dõi cần thiết với nhiệt kế
không chạm (kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ dưới 100,4 độ Fahrenheit). Học sinh sẽ được quan sát bệnh tật bao gồm
ho hoặc hô hấp. Học sinh có thể được hỏi về COVID-19 triệu chứng trong vòng 24 giờ qua và cho dù bất cứ ai trong
nhà của họ đã có triệu chứng COVID-19 hoặc một thử nghiệm tích cực.
LƯU ý: thủ tục sàng lọc cho tất cả trẻ em không bắt buộc tại thời điểm nhập cảnh vào trường. Tuy nhiên, nhân viên
trường sẽ quan sát học sinh suốt cả ngày và giới thiệu những học sinh có triệu chứng cho y tá của trường.
LƯU ý: kiểm tra nhiệt độ cho tất cả trẻ em tại thời điểm nhập cảnh sẽ không được bao gồm do khả năng cao của
kết quả âm tính giả và sai tiềm năng dương tính, nhưng sẽ có sẵn trong trường dưới sự giám sát của y tá trường.
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Trong sàng lọc học sinh bị bệnh, chỉ có y tá phải sử dụng nhiệt kế đòi hỏi một phương pháp cảm ứng
(dưới lưỡi hoặc cánh tay, trán, vv). Thận trọng sẽ được thực hiện bởi các y tá bao gồm đeo găng tay,
bảo vệ mắt, và một mặt nạ.
Học sinh có nhiệt độ lớn hơn 100,4 độ không được phép vào trường. Học sinh sẽ được phép trả lại 24
giờ sau khi bị sốt, hoặc với một lưu ý từ chăm sóc sức khỏe của họ
nhà cung cấp, hoặc với một bài kiểm tra âm COVID-19 có ghi chép.
Y tá của trường sẽ theo dõi thông tin/dữ liệu của học sinh trong khi tuân thủ
luật về quyền riêng tư và sức khỏe.
Y tá của trường sẽ theo dõi các triệu chứng trong sinh viên và nhân viên có thể liên quan đến COVID-19,
với mục tiêu giảm nguy cơ lây lan hoặc ký kết vi rút trong khi tuân thủ các điều khoản liên quan
luật về quyền riêng tư và sức khỏe.
Các hiệu trưởng sẽ giám sát các thủ tục cho tất cả học sinh để chuẩn bị bàn tay khi họ lên xe buýt.
Các hiệu trưởng sẽ giám sát các thủ tục cho tất cả học sinh để chuẩn hóa bàn tay khi vào trường học.
Các hiệu trưởng sẽ giám sát rằng khi nhập học để các cuộc tụ họp lớn được tránh. Học sinh sẽ
trực tiếp đến các lớp học hoặc các khu vực dành cho nhóm nhỏ.
7

Giám đốc điều dưỡng và hiệu trưởng đã tổ chức một buổi chiếu của nhân viên ở nhà và trong phạm
vi
có thể, ở trường.
Sàng lọc: nhân viên được hướng dẫn tự màn hình trước khi rời trường bằng kiểm tra để đảm bảo nhiệt
độ dưới 100,4 độ Fahrenheit và quan sát các triệu chứng phù hợp với covid-19. Nhân viên ở nhà nếu họ
cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng liên quan đến COVID-19, hoặc đã có liên hệ gần gũi với một
người được chẩn đoán với COVID-19.
Nhân viên/khoa có nhiệt độ lớn hơn 100,4 độ không được phép vào trường. Nhân viên sẽ được phép
trả lại 24 giờ sau khi bị sốt, hoặc với một lưu ý từ nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của họ, hoặc với một
tài liệu tiêu cực COVID-19 thử nghiệm.
Y tá của trường sẽ theo dõi thông tin/dữ liệu của nhân viên trong khi tuân thủ luật bảo mật và sức khỏe
có liên quan.
Các y tá trường học sẽ theo dõi các triệu chứng trong nhân viên có thể liên quan đến COVID-19, với mục
tiêu giảm nguy cơ lây lan hoặc ký kết vi rút trong khi tuân thủ bảo mật liên quan và
pháp luật về sức khỏe.
Các hiệu trưởng sẽ giám sát thủ tục cho tất cả nhân viên để vệ sinh bàn tay khi vào trường học.
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Giám đốc học khu đã phát triển một thủ tục đồng nhất cho tất cả các trường học để có triệu
Sinh viên.
Học sinh có triệu chứng trong khi đi học hoặc trở thành có triệu chứng trong ngày học
sẽ được tách ra khỏi những người khác ngay lập tức bởi y tá của trường.
Các sinh viên trưng bày các triệu chứng sẽ được yêu cầu để tiếp tục đeo mặt nạ và chờ đợi trong một
giám sát,
khu vực bị cô lập chỉ định mà thông qua đó những người khác không nhập cho đến khi học sinh có thể
được vận chuyển về nhà.
Nếu có nhiều hơn một học sinh đang ở trong khu vực cô lập, việc phân ly vật lý sẽ được duy trì.

9

Các y tá trường sẽ có một kế hoạch cho sinh viên Triaging tại văn phòng y tế, công nhận rằng không
phải tất cả
Các triệu chứng là COVID-19 liên quan.
Các y tá trường sẽ tư vấn cho phụ huynh/giám hộ của học sinh bị bệnh mà học sinh không phải để trở
về cho đến khi họ đã gặp CDC tiêu chí để ngừng cô lập nhà. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/if-you-are-Sick/Steps-when-Sick.html. Học sinh sẽ được phép trở lại 24 giờ sau khi bị sốt, hoặc
với một lưu ý từ nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe của họ, hoặc với một tài liệu tiêu cực COVID-19 thử
nghiệm.
Sẽ không có COVID-19 thử nghiệm của sinh viên ở trường. Thông tin trang web thử nghiệm địa
phương sẽ được chia sẻ với gia đình. Các cơ quan điều dưỡng của trường sẽ theo dõi kết quả thử
nghiệm của học sinh
của phụ huynh/giám hộ, tuân thủ luật bảo mật và sức khỏe liên quan.
Nếu một học sinh đã có mặt tại trường có một chẩn đoán xác nhận của covid-19, các y tá trường học
và việc xây dựng chính văn phòng Trung ương và giám thị của các trường học sẽ notify các quan chức
y tế địa phương ngay lập tức. Ngoài ra, tổng giám đốc sẽ được thông báo bởi nhân viên trường rằng
một học sinh bị nghi ngờ bị bệnh, duy trì tính bảo mật phù hợp với FERPA, sự mong đợi riêng tư, và
đạo luật người Mỹ Khuyết tật (ADA).
Mỗi trường sẽ duy trì một nhóm phản ứng phối hợp của hiệu trưởng với trách nhiệm được chỉ định
bao gồm giám sát tham gia, triệu chứng, và sàng lọc; thông tin liên lạc cho họ; giám sát các thủ tục làm
sạch; và đáp ứng các trường hợp nghi ngờ được xác nhận.
Giám đốc học khu đã phát triển một thủ tục đồng nhất cho tất cả các trường học để có triệu
Nhân viên.
Người lớn có triệu chứng trong khi đi học hoặc trở nên có triệu chứng trong ngày học sẽ
được gửi về nhà và nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế.
Các y tá trường sẽ tư vấn cho người lớn không trở lại cho đến khi họ đã gặp CDC tiêu chí để ngừng cô
lập nhà. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-Sick/Steps-when-Sick.html. Nhân
viên sẽ được phép trả lại 24 giờ sau khi bị sốt, hoặc với một lưu ý từ
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ, hoặc với một bài kiểm tra âm COVID-19.
Sẽ không có COVID-19 thử nghiệm của nhân viên ở trường. Thông tin trang web thử nghiệm địa
phương sẽ được chia sẻ với nhân viên. Các văn phòng điều dưỡng của trường sẽ giám sát kết quả
kiểm tra của nhân viên, tuân thủ luật bảo mật và sức khỏe liên quan.
Nếu nhân viên hoặc phụ huynh/người giám hộ đã có mặt tại trường có chẩn đoán xác nhận covid-19,
y tá trường học và hiệu trưởng tòa nhà liên lạc với văn phòng Trung ương và giám đốc trường học.
Tổng Giám đốc trường thông báo cho các quan chức y tế địa phương ngay lập tức.
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Du khách bên ngoài và các nhóm sẽ có rất hạn chế hoặc không có quyền truy cập vào các trường
học trong ngày học.
Truy cập vào các tòa nhà của du khách/phụ huynh/ngườigiám hộ sẽ rất hạn chế và chỉ cho mục đích
giáo dục cụ thể.
Mỗi trường sẽ đăng một "chính sách không truy cập" mà bao gồm các từ ngữ sau đây, "du khách sẽ
không được phép vào các cơ sở trường học, trừ khi dự kiến nhập, hoặc theo yêu cầu của pháp luật,
hoặc nếu không yêu cầu của
kế hoạch giáo dục cá nhân của học sinh. "
Tầm soát: số lượt truy cập/phụ huynh/ngườigiám hộ với sự chấp thuận trước để vào tòa nhà được
hướng dẫn để tự màn hình trước khi rời đi học bằng kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ dưới 100,4 độ
Fahrenheit và quan sát các triệu chứng phù hợp covid-19. Số lượt truy cập/phụ huynh phải ở nhà nếu
họ cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu chứng liên quan đến COVID-19, hoặc đã có liên hệ chặt chẽ với
một người
chẩn đoán COVID-19.
Văn phòng chính của mỗi trường sẽ duy trì một bản ghi cho những khách truy cập được phép vào tòa
nhà. Nhật ký sẽ
bao gồm tên, số điện thoại liên lạc, và thời gian đến/khởi hành của mỗi cá nhân.
Các hiệu trưởng và nhân viên văn phòng sẽ tổ chức phụ huynh/ngườigiám hộ đón/trả của học sinh,
sẽ được sửa đổi tại mỗi tòa nhà. Việc sử dụng một mặt nạ sẽ được yêu cầu của tất cả các bậc cha mẹ
được chọn lên hoặc thả ra học sinh trong ngày học và cần thiết để vào văn phòng trường học trong
tiến trình. Nhận vào buổi chiều sẽ được sửa đổi để đảm bảo rằng cha mẹ có giới hạn hoặc không có
quyền truy cập vào nội thất của trường
Xây dựng.
Tất cả sử dụng các tòa nhà trường trong thời gian sau giờ có thể yêu cầu hội đồng phê duyệt giáo dục.
Văn phòng Trung ương và giám đốc trường học sẽ đảm bảo rằng các tổ chức cộng đồng bên ngoài (bao
gồm cả những nhà tài trợ trước hoặc sau khi đi học Chăm sóc trẻ) được phép sử dụng các cơ sở cũng
làm theo các kế hoạch sức khỏe và an toàn của trường, cũng như sự mong đợi của các quan chức y tế
địa phương.
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Kỳ vọng về sức khỏe để mở lại các trường công ở Bridgeport
1

2

Giám đốc điều dưỡng và y tá của trường sẽ giám sát các tiêu chuẩn vệ sinh cao (rửa tay/
và đào tạo cho tất cả trong mỗi trường.
Y tá của trường sẽ đảm bảo, phù hợp với CDC hướng dẫn, mà rửa tay/khử trùng bao gồm:
• Cơ hội cho sinh viên và nhân viên để đáp máy rửa tay/khử trùng hướng dẫn tần số.
• Đủ quyền truy cập vào các trạm rửa tay và khử trùng.
• Tính khả dụng của chất khử trùng tay có mùi thơm (với tối thiểu 60 phần trăm rượu).
• Trẻ em dưới chín tuổi sử dụng máy khử trùng tay dưới sự giám sát của người lớn.
Giám đốc điều dưỡng và y tá trường học sẽ xác định các nhu cầu đào tạo của nhân viên liên quan đến
sức khỏe và
giao thức an toàn và làm việc với các giám đốc hành chính, những người sẽ giám sát đào tạo như vậy
trước khi ngày đầu tiên của lớp học.
Giám đốc điều dưỡng sẽ lên kế hoạch đào tạo trực tuyến hoặc trong đó bao gồm: xã hội; giao thức
làm sạch; và thực hành vệ sinh. Hiệu trưởng sẽ đảm bảo quyền truy cập cho tất cả học sinh và nhân
viên, như
cũng như cho các thành viên gia đình những người quan tâm.
Đào tạo sẽ được cung cấp để thay thế hoặc những người khác có thể vào trường bên ngoài ngày đầu
tiên hoặc
bắt đầu lịch điển hình.
Giám đốc điều dưỡng sẽ chỉ định, ngoài các trường học
Y tá, thêm 1 đến 2 người ở mỗi trường để hỗ trợ đào tạo khi cần thiết.
Hiệu trưởng và Teachers sẽ đánh giá hướng dẫn/đào tạo và đăng biển hiệu trên các kỹ thuật rửa tay
thích hợp với sinh viên, bao gồm những mục sau đây:
• Chà xát bằng xà phòng trong ít nhất 20 giây hoặc sử dụng máy khử trùng tay nếu không thể
tiếp cận được xà phòng và nước.
• Nhân viên và học sinh nên khô tay triệt để.
• Rửa/vệ sinh bàn tay khi: đến và rời khỏi nhà; đến và rời trường; sau khi chơi bên ngoài; sau
khi liên lạc chặt chẽ với người khác; sau khi sử dụng các bề mặt hoặc công cụ chia sẻ; trước và
sau khi sử dụng Restroom; sau khi thổi mũi, ho, và hắt hơi; và trước và
sau khi ăn và chuẩn bị thức ăn.
Hiệu trưởng và giáo viên sẽ đảm bảo rằng học sinh được giáo dục liên tục trong các kỳ vọng liên quan
đến tất cả các chính sách và giao thức y tế công cộng. Học sinh sẽ được giáo dục về cách lây lan Covid19 , và làm thế nào các hành động phòng ngừa giúp tránh sự lây lan (ví dụ, các mặt nạ giữ giọt
trong không khí và vệ sinh tay giữ cho virus của một miệng/mũi/mắt).
Hiệu trưởng sẽ đánh giá các phương pháp tốt nhất để giao tiếp thông tin sức khỏe cho mỗi nhóm tuổi,
và kế hoạch để dành thời gian vào đầu năm học, cũng như lập kế hoạch nhắc nhở thường xuyên, để
xét các chính sách mới và các giao thức. Các thực hành này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
• xã hội,
• sử dụng các tấm phủ khuôn mặt hoàn toàn che mũi và miệng,
• Các nghi thức hô hấp và ho, và làm sạch/khử trùng bề mặt tăng cường.
Tất cả các nhân viên của trường sẽ hỗ trợ trong kỳ vọng từ tiểu bang Connecticut rằng mặt
/mặt nạ có sẵn trong ngày học của tất cả các
Các thông tin liên lạc sau đây sẽ xuất hiện trong email trường học, trang web, và phương tiện truyền
thông xã hội: "vì sự an toàn của tất cả học sinh và tất cả nhân viên, hướng dẫn của tiểu bang
Connecticut về việc trở về trường học và hội đồng giáo dục Bridgeport yêu cầu tất cả học sinh phải đeo
mặt nạ
hoàn toàn che mũi và miệng trong khi ở trong trường và trên xe buýt trường học . "
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Các trường hợp ngoại lệ duy nhất đối với lớp phủ mặt hoặc mặt nạ như sau:
• Đối với bất cứ ai có khó thở, hoặc bất cứ ai là bất tỉnh, mất khả năng hoặc không thể loại bỏ các mặt nạ
mà không cần hỗ trợ, trải mặt và mặt nạ không nên được yêu cầu, theo CDC hướng dẫn.
• Đối với bất cứ ai có một lý do y tế làm cho nó không an toàn để mặc một khuôn mặt bao gồm, mặt nạ
không nên được yêu cầu.
Đối với sinh viên, phải đối mặt với lớp phủ/mặt nạ có thể được gỡ bỏ trong khi ăn, uống hoặc khi sinh viên đang
ở bên ngoài và có hiệu quả hành nghề xã hội. Ngoại lệ cũng có thể cần thiết
cho một số sinh viên giáo dục đặc biệt hoặc các quần thể đặc biệt khác.
Đối với những học sinh gặp khó khăn khi hít thở hoặc vì các lý do y tế khác, chỗ ở hợp lý sẽ bao gồm một lá chắn
mặt với vải treo gắn trên đáy và giấu vào trong áo sơ mi.
CHÚ ý: lá chắn mặt một mình không phải là một thay thế đủ cho đeo mặt nạ, mà là cả hai nên được đeo để bảo
vệ thêm.
Phụ huynh/người giám hộ sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho sinh viên các lớp phủ hoặc mặt nạ.
Trường học sẽ có mặt nạ dùng một lần dự phòng cho những học sinh quên chúng.
Hiệu trưởng sẽ thiết lập "Mask Breaks" sẽ được cung cấp trong ngày học. Breaks sẽ xảy ra khi học sinh có thể
thực hành xã hội và/hoặc khi họ đang ở bên ngoài.
Nhân viên sẽ đeo mặt nạ hoàn toàn che mũi và miệng bên trong
trường và sẽ được chỉ định tất cả các PPE cần thiết theo yêu cầu cho vai trò của họ.
Đối với giáo viên và nhân viên, các lớp phủ/mặt nạ có thể được gỡ bỏ trong khi giảng dạy nếu các điều kiện sau
đây được đề ra: tăng cường xã hội; tĩnh lại phía sau một rào cản vật lý của một số
sắp xếp trong khi ăn, uống, hoặc khi ở bên ngoài và có hiệu quả hành nghề xã hội.
Những lá chắn mặt đeo với mặt nạ cũng có thể được sử dụng bởi các nhân viên hỗ trợ sinh viên với các nhu cầu
chăm sóc sức khỏe đặc biệt (những người không thể đeo mặt nạ và những người có thể cần hỗ trợ các hoạt
động của
sinh hoạt hàng ngày, chẳng hạn như vệ sinh, ăn uống).
Nhân viên làm việc với những sinh viên không phải là những lớp phủ mặt do một trong những trường hợp ngoại
lệ và cũng không thể duy trì sự gia tăng xã hội sẽ được cung cấp các thiết bị bảo vệ, bao gồm nhưng không
giới hạn ở mặt nạ cấp y tế và áo choàng dùng một lần.
Trường học sẽ có mặt nạ dùng một lần dự phòng cho các nhân viên quên chúng.
Nhân viên sẽ nhận được hướng dẫn/đào tạo về việc sử dụng đúng PPE yêu cầu cho vai trò của họ:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html.
Y tá của trường và bất kỳ nhân viên tham gia kiểm tra triệu chứng sẽ được cung cấp mặt nạ phẫu thuật,
mặt khiên, và găng tay dùng một lần
Nhân viên văn phòng và dịch vụ thực phẩm mặt trận sẽ được cung cấp mặt nạ
Găng tay.
Nhân viên chăm sóc sẽ được cung cấp thiết bị và PPE để làm sạch và khử trùng:
(1) Đối với làm sạch bề mặt thường xuyên, găng tay thích hợp cho tất cả các vệ sinh và khử trùng sẽ được cung
cấp.
(2) Nhân viên phân loại tham gia vào làm sạch sâu và khử trùng sẽ được trang bị PPE thích hợp cho COVID-19
khử trùng (áo choàng dùng một lần, găng tay, bảo vệ mắt, và mặt nạ hoặc hô hấp) ngoài
PPE theo yêu cầu của hướng dẫn sản phẩm.
Số lượt truy cập và những người giao hàng cho các trường học phải đeo mặt tấm phủ hoặc mặt nạ hoàn toàn
che mũi và miệng.
Thông tin sẽ được trao cho nhân viên, học sinh và, phụ huynh/người giám hộ về sử dụng thích hợp, loại bỏ, và
rửa mặt phủ. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/Prevent-getting-Sick/DIY-Cloth-Facecoverings. html
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Tất cả các nhân viên của trường sẽ hỗ trợ trong kỳ vọng rằng việc
duy trì càng nhiều càng tốt.
Cơ quan quản lý trường học sẽ được chuẩn bị để hỗ trợ nhân viên và học sinh trong việc xác định và duy trì xã hội
giữa các cá nhân để giảm sự lây truyền của virus theo hướng dẫn sức khỏe cộng đồng tại thời gian đó.
Hiệu trưởng sẽ được chuẩn bị để giao tiếp và điều chỉnh cách tiếp cận với xã hội, nếu hướng dẫn từ CDC hoặc DPH
thay đổi do chuyển dịch dữ liệu y tế công cộng hoặc phát triển sự hiểu biết của COVID-19 bệnh, bao gồm cả truyền.
Mỗi trường sẽ lập kế hoạch cho số người có thể ở trong tất cả các không gian học (thư viện, quán cà phê,
thể dục) dựa trên việc duy trì các môi xã hội hợp lý trước khi sử dụng bởi một lớp học hoặc một nhóm.
Ngay cả với sự mong đợi của xã hội trong lớp học, không gian học đường, hành lang, sinh viên và nhân viên
Các thành viên sẽ phải đeo mặt nạ/mặt bằng ở trường và trên xe buýt.
Trong phạm vi có thể các trường sẽ tạo ra nhóm học sinh/giáo viên nhóm để giảm thiểu sự pha trộn của các
đoàn học sinh trong suốt cả ngày. Các đội/nhóm nhất quán sẽ giảm thiểu
ô nhiễm của các nhóm sinh viên.
Các trường sẽ có kế hoạch giảm thiểu chuyển động của học sinh và nhân viên càng nhiều càng tốt và giảm
Số lượng sinh viên và nhân viên di chuyển cùng một lúc.
Mô hình giao thông trong hành lang sẽ được thiết kế để thúc đẩy xã hội trong thời gian qua đi.
Chiến lược sẽ bao gồm thời lượng đi qua đáng kinh ngạc hoặc giao thông một chiều trong hành lang.
Chỗ ngồi lớp học sẽ được chỉ định cho học sinh vào mọi lúc trong ngày. Bất kỳ chỗ ngồi thay thế hoặc
chỗ ngồi chung trong đọc sách, Trung tâm nhóm và các khu vực khác sẽ không được phép.
Các trường sẽ sử dụng tấm chắn rào chắn bàn riêng tại vị trí được chỉ định để hỗ trợ
xã hội trong lớp học nơi thích hợp như được xác định.
Trường học sẽ hạn chế việc chia sẻ tài liệu giáo dục giữa các cá nhân. Các tài liệu này bao gồm các mặt hàng như
sách, thao tác, máy tính, Calculators, dụng cụ viết, và vật tư nghệ thuật. Không có hai cá nhân nên sử dụng các tài
liệu tương tự trong một ngày học cho dù không thích hợp làm sạch/
khử trùng ở giữa sử dụng.

4

Ba lô sẽ được sử dụng để ngăn cản việc sử dụng tủ khóa càng nhiều càng tốt.
Giám đốc học khu sẽ giám sát các hoạt động/điền kinh của trường, sẽ được cho phép trong
năng lực hạn chế trên cơ sở trường hợp.
Khu học chánh sẽ làm theo tất cả các hướng dẫn CIAC (hội nghị thể thao Connecticut interscholastic) cho các
trường trung học sau khi phê duyệt các hoạt động như vậy của giám đốc trường học.
Hướng dẫn và kỳ vọng của thể thao sẽ được cung cấp trong một tài liệu riêng biệt của CIAC.
Sau khi các câu lạc bộ, hoạt động và sự kiện của trường sẽ được giám đốc trường học chấp thuận trước. Sự chấp
thuận sẽ dựa trên khả năng đáp ứng các kỳ vọng an toàn của học sinh và nhân viên
Tham gia.
Thời gian nghỉ và sử dụng Sân chơi sẽ được giám sát và lên kế hoạch để đảm bảo sự hoàn thành vật lý.
Thời gian ngưng sẽ được điều chỉnh cho lớp học và/hoặc nhóm cụ thể.
Giáo viên giáo dục thể chất sẽ thích ứng với chương trình giảng dạy và các hoạt động phù hợp với hướng dẫn được
tìm thấy trong điều chỉnh, Advance, đạt được: Connecticut của kế hoạch để tìm hiểu và phát triển cùng nhau. Nói
chung, các hoạt động sẽ được giới hạn cho những người không liên quan đến vật lý với các sinh viên hoặc thiết bị
khác cho đến khi được thông báo khác bởi các quan chức tiểu bang/địa phương y tế công cộng.
Giám đốc biểu diễn nghệ thuật sẽ làm việc với nghệ thuật và âm nhạc giáo viên trong điều chỉnh chương trình
giảng dạy và các hoạt động phù hợp với hướng dẫn tìm thấy trong thích ứng, Advance, đạt được: Connecticut của
kế hoạch để tìm hiểu
và phát triển cùng nhau.
Các khóa học và hoạt động có thể bao gồm bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào cho học sinh và nhân viên sẽ được
trước của giám đốc trường học.
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Hội đồng trường học, buổi hòa nhạc, và các chương trình khác với một số lượng lớn các sinh viên sẽ
được giới hạn vào đầu năm học và yêu cầu sự chấp thuận của giám đốc trường học. Quyết định sẽ
được thực hiện dựa trên kích thước của hoạt động, khả năng duy trì
kỳ vọng an toàn.
Các chuyến tham quan và những trải nghiệm trong khuôn viên trường sẽ bị hạn chế vào đầu năm học
và yêu cầu sự chấp thuận của giám đốc hành chính và giám sát viên của trường. Quyết định sẽ được
thực hiện dựa trên khả năng duy trì các kỳ vọng đúng đắn và an toàn. Chuyến đi trường ảo sẽ được
Khuyến khích.
Giám đốc điều dưỡng và y tá của trường sẽ giám sát và giám sát các thay đổi và Cập Nhật
Yêu cầu của tiểu bang Connecticut về chủng ngừa và thẩm định sức khỏe
Chích ngừa: hướng dẫn từ bộ y tế công cộng đã được ban hành ngày 17 tháng 6, 2020 nhấn mạnh
tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh viên bằng cách lưu trú đến ngày chủng ngừa.
Thẩm định sức khỏe: hướng dẫn từ CSDE đã được ban hành ngày 26 tháng sáu, 2020 phác thảo các
Các yêu cầu về thẩm định sức khỏe trước khi học sinh đăng ký học.
Nếu tiểu bang Connecticut điều chỉnh các hướng dẫn về việc xã hội do COVID-19:
Các trường học sẽ xác định năng lực của học sinh và nhân viên của các lớp học và không gian
hướng dẫn địa phương hạn chế các nhóm/kích thước lớp hiện có trong mỗi lớp học.
Các lớp học sẽ được sắp xếp theo cách mà giảm thiểu liên lạc mặt-với-thực tế và tăng không gian giữa
các bàn làm việc và/hoặc cung cấp các rào cản giữa trẻ em tại bàn. Bàn/bàn sẽ được
tách ra và quay sang phải đối mặt theo cùng một hướng (chứ không phải đối mặt với nhau).
Các không gian khác trong tòa nhà có thể được sử dụng cho các hoạt động giảng dạy để cho phép phù
hợp
bao gồm phòng tập Gym, cafeterias, thư viện, lớn hơn.
Các trường có thể cần giới hạn số lượng sinh viên có mặt trong lớp học và/hoặc giới hạn số lượng
sinh viên báo cáo về thể chất cho mỗi ngày dựa trên các hướng dẫn do nhà nước
Connecticut.
Lịch học có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu của xã hội làm việc (trong lớp học) dựa
trên các hướng dẫn điều chỉnh ban hành từ tiểu bang Connecticut. Điều chỉnh nguyên tắc nhà nước
có thể dẫn đến một khoảng thời gian dài học tập từ xa của tất cả học sinh.
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Tiện nghi &
hoạt động
Các chính sách và giao thức liên quan đến các cơ sở và hoạt động sẽ được hội đồng giáo dục, giám đốc trường học, và
quản lý trường học thường xuyên hiểu rõ rằng các trường có thể cần phản ứng nhanh chóng với điều kiện thay
đổi. Với khả năng thay đổi dữ liệu y tế công cộng, có thể có một sự tăng lên hoặc thư giãn các hạn chế trong suốt
năm học để đáp ứng hiệu quả các mối quan tâm về sức khỏe.

Cơ sở kỳ vọng mở lại các trường công Bridgeport
1

Giám đốc cơ sở và quản trị viên trường sẽ đảm bảo rằng các trường gặp sự sạch sẽ cao
tiêu chuẩn trước khi mở lại và duy trì mức độ sạch sẽ cao trong suốt năm học.
Giám đốc cơ sở sẽ giám sát việc mở cửa lại cho mỗi nhà trường mà cụ thể địa chỉ tiêu chuẩn cao về sự
sạch sẽ cho tất cả các lớp học, Phòng tắm, hành lang, và văn phòng trong
Trường.
Các nhân viên hội đồng giáo dục sẽ làm một hướng của tất cả các tòa nhà trước khi mở cửa trở lại với
giám đốc trường học, hiệu trưởng xây dựng, và trưởng bộ điều hành để xem xét sự sạch sẽ
kỳ vọng cũng như tiến hành đánh giá kế hoạch mở cửa lại cụ thể cho từng tòa nhà.
Giám đốc cơ sở và quản trị viên trường sẽ giao tiếp vệ sinh và làm sạch
các giao thức theo khuyến cáo của tiểu bang Connecticut và CDC cho nhân viên và gia đình.
Xây dựng kế hoạch để khử trùng bề mặt cảm ứng cao sẽ bao gồm:
• Tay nắm cửa
• Tay vịn
• Tay cầm chậu rửa
• Restroom bề mặt
• Tài liệu giảng dạy không thể được cung cấp cho một học sinh cụ thể
• Thiết bị cho Sân chơi
Các bề mặt xúc động thường xuyên và các thiết bị khác sẽ được dọn dẹp suốt cả ngày. Không nên chia
sẻ bàn làm việc và thiết bị lớp học; Tuy nhiên, những người được sử dụng bởi nhiều hơn một nhóm
sẽ được làm sạch ở giữa việc sử dụng.
Các tòa nhà sẽ có một kế hoạch để khử trùng sau đây giữa việc sử dụng:
• Bàn được chia sẻ trong ngày
• Bảng được sử dụng trong ngày
• Ghế được chia sẻ trong ngày
• Lớp học/vật phẩm văn phòng, chẳng hạn như điện thoại, tai nghe, máy sao chép, v.v.
Trường học sẽ làm việc để cho phép không chạm vào việc sử dụng các mặt hàng như cửa ra vào,
trashcans, và đồ đạc phòng tắm, nếu có thể. (Trường hợp không có công nghệ cảm ứng không có
sẵn, Prop mở cửa theo quy định
mã an toàn và loại bỏ các nắp thùng rác.)
Trường học sẽ tối đa hóa sử dụng khăn tắm dùng một lần thay cho máy sấy tay, do sự cân nhắc thông
gió.
Nếu có thể, trường học sẽ tắt và tránh sử dụng máy sấy tay.
Thích hợp theo tuổi tác, trường học sẽ diễn ra một trashcan và khăn giấy cuộn bằng cửa phòng tắm
để
cho phép học sinh và nhân viên để sử dụng để ngăn chặn sự chạm tay của cánh cửa xử lý với người.
Hiệu trưởng sẽ làm việc với giáo viên để đánh giá cách để giảm thiểu phơi nhiễm từ Sân chơi và phòng
tập thể dục
Thiết bị. Hạn chế sử dụng cho nhóm nhóm thuần tập sử dụng tất cả các thiết bị cùng một lúc.
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Phòng tắm nên được khử trùng ít nhất hai lần một ngày. Nếu có thể, trường học sẽ xem xét việc chỉ
định các phòng tắm riêng biệt cho các lớp học khác nhau hoặc thiết lập thay đổi cho các lớp học sử
dụng phòng tắm.
Giám đốc cơ sở sẽ sử dụng các sản phẩm được chấp thuận cho tiểu bang Connecticut được dán nhãn
có hiệu quả chống lại các mầm bệnh mới nổi virus, theo chỉ dẫn nhãn cho phù hợp
tỷ lệ pha loãng và thời lần liên lạc.
Nhật ký làm sạch sẽ được sử dụng trong mỗi tòa nhà để theo dõi tần suất làm sạch các khu vực bao
gồm phòng tắm.
Giám đốc cơ sở sẽ đảm bảo rằng các trường học tuân thủ các hướng dẫn DPH bao gồm:
• Hướng dẫn làm sạch và khử trùng các trường học trong khi COVID-19
• Quay lại hướng dẫn dịch vụ cho hệ thống nước xây dựng
• Hướng dẫn hệ thống trường học cho hoạt động của hệ thống thông gió trung ương và Phi Trung
ương
Giám đốc cơ sở và quản trị viên trường sẽ đảm bảo rằng các trường học đáp
kỳ vọng bằng cách điều chỉnh thiết lập trong tất cả các lớp học.
Giám đốc các cơ sở sẽ giám sát một kế hoạch mở lại cho mỗi tòa nhà mà cụ thể địa chỉ các khu vực xã
hội cho tất cả các lớp học, Phòng tắm, hành lang, và văn phòng trong trường.
• Tối đa hóa xã hội giữa các trạm làm việc sinh viên, đạt được 6 feet nếu khả thi (không bắt buộc)
khi xác định bố trí lớp học. Bàn phải đối mặt trong cùng một hướng (chứ không phải đối mặt với
nhau) hoặc học sinh nên ngồi trên một mặt của bảng, khoảng cách ngoài.
• Trong trường hợp cần thiết, đánh giá các không gian khác mà có thể được repurposed để hướng
dẫn trong các học.
• Tối đa hóa không gian giữa giáo viên và học sinh do nguy cơ tăng giọt từ giáo viên trong quá trình
giảng dạy. Nếu một giáo viên loại bỏ khuôn mặt che phủ hoặc mặt nạ trong quá trình giảng dạy,
khoảng cách nên được tăng lên hơn sáu feet. Đối với giáo viên ở lại ngồi, một rào cản vật lý có thể
được coi là một lựa chọn.
• Dấu hiệu sàn trong suốt lớp học và nhà trường có thể được bao gồm để minh họa xã hội/vật lý.
Hội đồng giáo dục sẽ làm một hướng của tất cả các tòa nhà trước khi mở cửa trở lại với giám đốc
trường học, hiệu trưởng xây dựng, và trưởng bộ hoạt động để xem xét việc
kỳ vọng cũng như tiến hành đánh giá kế hoạch mở cửa lại cụ thể cho từng tòa nhà.
Giám đốc cơ sở và hiệu trưởng sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng đồ nội thất lớp học bên cạnh
được điều chỉnh để tạo ra lượng không gian tối đa giữa các học sinh.
Kệ sách lớp học, Nooks đọc, tủ lưu trữ sẽ được gỡ bỏ/định vị lại để tạo ra
lượng không gian tối đa giữa học sinh.
Giám đốc Tiện nghi và hiệu trưởng sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo rằng một cơ sở y tế chuyên
Phòng cách ly đã được xác định trong mọi tòa nhà trường.
Trường quản trị viên sẽ đảm bảo rằng các trường hạn chế sử dụng chung của tài liệu.
Hiệu trưởng sẽ làm việc để đảm bảo rằng nhân viên hạn chế việc chia sẻ tài liệu giáo dục giữa các cá
nhân (bao gồm cả các mặt hàng như sách, thao tác, máy tính, Calculators, dụng cụ viết, và vật tư nghệ
thuật). Giáo viên sẽ đảm bảo rằng có một thủ tục để khử trùng bất kỳ thiết bị điện tử,
đồ chơi, sách, và các trò chơi khác hoặc viện trợ học tập mà phải được chia sẻ trong cùng một ngày học.
Khi không gian chung được sử dụng bởi nhiều nhóm của học sinh trung học hoặc học sinh không có
trong nhóm, khử trùng vật liệu phải xảy ra ở giữa các thời điểm khi nhóm của các đoàn học sinh trung
học sử dụng
không gian/vật liệu.
Bất kỳ chỗ ngồi thay thế hoặc chỗ ngồi chung trong đọc Nooks, Trung tâm nhóm, và các khu vực khác
sẽ không được cho phép. Các vật phẩm không được làm sạch và khử trùng (chẳng hạn như thú nhồi
bông trong phòng học)
sẽ không được phép vào lớp học.
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Đồ đạc của mỗi học sinh/vật tư trường học sẽ được tách ra và trong một thùng chứa được dán nhãn
riêng, Cubby, Locker, hoặc khu vực chỉ định khác tùy thuộc vào cấp lớp và/cụ thể khóa học. Học sinh
sẽ được khuyến khích mang đồ đạc tại nhà mỗi ngày để được làm sạch. Đồ đạc như
thú nhồi bông cá nhân và đồ chơi khác sẽ không được phép.
Giám đốc cơ sở sẽ đảm bảo rằng các trạm rửa tay và khử trùng sẽ dễ dàng
rẻ gần.
Mỗi trường sẽ đảm bảo rằng nhân viên, học sinh, và du khách có thể tiếp cận với xà phòng và nước
và/hoặc bàn tay
có chứa ít nhất 60% cồn ở mọi thời.
Giám đốc cơ sở và quản trị viên trường sẽ giám sát kế hoạch phản hồi nhanh
Các trường hợp bị nghi ngờ hoặc xác nhận của COVID-19.
Mỗi tòa nhà sẽ có một kế hoạch để đóng các khu vực được sử dụng bởi bất kỳ người bệnh và không
mở lại những khu vực hoặc sử dụng các khu vực trước khi làm sạch và khử trùng. Giám đốc cơ sở sẽ
giám sát các
làm sạch bất kỳ khu vực như vậy.

Các kỳ vọng hoạt động để mở lại các trường công ở Bridgeport
1

Giám sát viên điều dưỡng sẽ xem đào tạo cán bộ về việc bảo vệ vật lý của trường
Comunity.
Các trường sẽ cung cấp đào tạo nhân viên yêu cầu về sau đây như là một phần của việc mở lại trước
khi bắt đầu học:
• Cơ thể của nhân viên và học sinh
• Sử dụng đúng thiết bị bảo vệ
• Việc sử dụng chính xác của vải mặt phủ/mặt nạ
• Ho và hắt hơi nghi thức
• Giữ tay của một người ra khỏi khuôn mặt của một người
• Thường xuyên rửa tay và kỹ thuật thích hợp
• Bảo mật xung quanh ghi chép sức khỏe và báo cáo
• Đào tạo về thực tiễn thông báo chấn thương và ngăn chặn tự tử

2

Đào tạo nhân viên về sức khỏe tâm thần của học sinh sẽ có mặt trong suốt cả năm.
Các trường sẽ cung cấp đào tạo nhân viên sau đây (ngoài các kỳ vọng học tập xã hội/cảm xúc):
• Đào tạo về thực tiễn thông báo chấn thương và ngăn chặn tự tử.
• Bảo mật xung quanh thu âm và báo cáo sức khỏe.

3

Biển hiệu tại sẽ được đăng trong trường học mà là rất có thể nhìn thấy cũng như có thể truy cập
cho học sinh với
Tàn tật.
Giám đốc cơ sở và hiệu trưởng sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo việc phân phối thông tin và giao tiếp
thường xuyên về các cộng đồng trường hành động có thể thực hiện để ngăn chặn sự lây lan. Dấu hiệu
sẽ được đăng ở các địa điểm có thể nhìn thấy cao (ví dụ, lối vào trường, khu vực nhân viên, và vệ sinh)
mà thúc đẩy các biện pháp bảo hộ hàng ngày và cung cấp hướng dẫn liên quan đến rửa tay đúng cách
và đúng cách mặc một lớp phủ mặt hoặc mặt nạ vải. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/communication/index.html
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Các kỳ vọng dịch vụ thực phẩm để mở lại các trường công ở Bridgeport
1

Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn liên bang và chính thức y tế địa phương
hướng dẫn và bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào giới thiệu về dinh dưỡng trẻ em.
Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ tích cực thúc đẩy bữa ăn miễn phí phổ quát của học khu và sữa miễn phí cho tất cả
sinh viên.
Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ tuân thủ các quy định và chính sách của bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho các
bữa ăn và sữa bao gồm các yêu cầu về mô hình bữa ăn.

2

Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ đảm bảo rằng các trường yêu cầu bồi thường các bữa ăn/sữa cung cấp cho tất cả
học sinh sử dụng chính xác đếm và tuyên bố các phương pháp. Điều này là cần thiết cho mục đích bồi hoàn và phải
có tài liệu đầy đủ về tập tin để hỗ trợ các yêu cầu bồi thường.
Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ chủ động lên kế hoạch và chuẩn bị mọi lúc trong suốt cả năm để tiếp cận bữa ăn
nhanh trong thời gian ngắn và/hoặc thời gian đóng cửa lâu hơn.
Giám đốc dịch vụ thực phẩm sẽ giám sát PPE cho các hoạt động dịch vụ thực phẩm như mặt nạ, găng tay,
Các rào cản vật lý trong khu vực phục vụ, v.v.
Dịch vụ thực phẩm tại mỗi trường sẽ được thiết kế để thúc đẩy xã hội làm việc.
Giám đốc dịch vụ thực phẩm làm việc với hiệu trưởng sẽ xác định phương pháp phân phối bữa ăn thích hợp (mô
hình quán cà phê, mô hình phân phối trong lớp, hoặc mô hình giao hàng Hybrid) của bữa ăn
Dịch vụ trên cơ sở xã hội, địa chỉ thực tế, giao thông sinh viên, không gian, nhân sự, v.v...
Mỗi trường sẽ truyền đạt các chiến lược phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với trường học cho các gia đình về dịch
vụ và lựa chọn bữa ăn của trường. Các bữa ăn liên lạc Dịch vụ sẽ truyền đạt các yêu cầu xã hội và bao gồm bất kỳ
lựa chọn bổ sung nào như sau:
• Thêm sóng ăn trưa cho các nhóm lớp học riêng biệt;
• sử dụng các quán cà phê kinh ngạc trong suốt buổi sáng muộn/đầu buổi chiều;
• tăng số điểm truy cập Dịch vụ bữa ăn;
• phục vụ bữa ăn trong quán cà phê và sau đó trở lại lớp học hoặc địa điểm thay thế;
• phục vụ bữa ăn trong các lớp học và địa điểm khác;
Các hiệu trưởng sẽ sắp xếp cho các sóng ăn trưa nhỏ hơn trong mỗi trường. Đối với tất cả các lớp, nhiều hơn một
nhóm các lớp học có thể ở trong quán cà phê với một nhóm thuần tập khác, nhưng các tập đoàn phải vẫn tách ra
từ
nhau bằng một khoảng cách được khuyến khích để có ít nhất 14 feet.
Các kế hoạch phục vụ bữa ăn và quán cà phê của trường sẽ được điều chỉnh dựa trên mức độ quan tâm của truyền
tải.
Sẽ không có "bàn chia sẻ" hoặc tự phục vụ buffet cho thực phẩm và gia vị.
Rào cản vật lý, chẳng hạn như hắt hơi vệ sĩ và phân vùng, tại điểm bán hàng và các khu vực khác sẽ được cài đặt
nơi duy trì khoảng cách vật lý của 6 feet là khó khăn.
Nếu các bữa ăn được cung cấp trong lớp học hoặc địa điểm thay thế, việc dọn rác đủ và làm sạch sẽ
được tại chỗ.

1

Kỳ vọng truyền thông để mở lại các trường công lập Bridgeport
Giám đốc học khu sẽ giám sát thông tin liên quan đến việc lập kế hoạch và mở cửa lại.
Gia đình, nhân viên, và cộng đồng sẽ nhận được cập nhật hàng tuần qua email, trang web, và các phương tiện
truyền thông xã hội trong năm học trực tiếp từ Giám đốc trường học về các chính sách và giao thức ngày nhất liên
quan đến tất cả các cân nhắc và các khía cạnh của kế hoạch này và kế hoạch tương lai COVID-19.
Các gia đình, nhân viên, và cộng đồng sẽ được mời đến các cuộc họp bàn tròn hàng tháng để Cập Nhật, thảo luận,
đầu vào, và đề xuất về mở cửa trở lại và tình trạng liên tục của trường. Các cuộc họp này cũng sẽ diễn ra trong mùa
hè trước khi khai mạc năm học.
Thay đổi lập kế hoạch, thay đổi trong tình trạng lịch trình của trường, và bất kỳ đóng cửa trường học sẽ được
truyền trực tiếp từ các giám đốc hoặc người được chỉ định của mình cho cộng đồng trường học.
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Danh sách kiểm tra – cungcấp hướng dẫn
Bạn dẫn

Model Cohort trong lớp sẽ được sử dụng chủ yếu ở lớp K-8. Một cohort là một nhóm các sinh viên và nhà giáo dục
ổn định với các thành viên phù hợp ở lại với nhau trong suốt cả ngày học để giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan virus.
Người ta vẫn mong rằng sinh viên & các cá nhân trong nhóm nhóm duy trì càng nhiều khoảng cách vật lý càng tốt.
Nhóm lớp học sẽ dành nhiều trong ngày với nhau với tư cách là một đội ngũ với một giáo viên duy nhất hoặc với
giáo viên của các lĩnh vực chủ đề khác nhau gặp gỡ các nhóm thuần tập trong lớp học được chỉ định của
nhóm thuần tập .

Mong đợi giảng dạy về việc mở lại các trường công lập Bridgeport
1

Ngày giảng dạy và lịch trình xây dựng có thể được sửa đổi để đáp lại tình hình sức khỏe hiện tại.
Giám đốc học khu sẽ giao tiếp với nhân viên và gia đình bất kỳ lớp hủy bỏlation (hoặc điều chỉnh theo
lịch trình) và sau đó mở lại trong trường hợp nhà nước hủy bỏ các lớp học trong trường
cho tất cả hoặc hạn chế tham gia đòi hỏi sử dụng kế hoạch của trường cho một mô hình lai.
Giám đốc quản lý sẽ đóng cửa duy nhất, nhiều trường hợp đóng cửa, hoặc đóng cửa của huyện bằng
cách sử dụng thông tin up-to-date nhất về các việc cụ thể trong cộng đồng hoặc trong một trường học
với sự tư vấn của địa phương
viên y tế của huyện.
Tổng Giám đốc sẽ thông báo cho bộ giáo dục tiểu bang nên một quyết định địa phương
hướng dẫn của cán bộ y tế địa phương và/hoặc người giám sát y tế của huyện.
Hiệu trưởng sẽ đánh giá lịch trình giảng dạy hiện tại tại mỗi trường và thực hiện bất kỳ sửa đổi nào
cần thiết để mở lại và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh và nhân viên cho một trở về đầy đủ đến
trường.
Hiệu trưởng sẽ được chuẩn bị để sửa đổi lịch trình khi cần thiết do tăng truyền trong trường và/hoặc
cộng đồng. Mô hình thay thế sẽ bao gồm:
• Mô hình Hybrid cho một sự gia tăng vừa phải trong truyền dẫn bao gồm các nhóm sinh viên
A-B của những ngày xen kẽ hoặc luân phiên tuần, hoặc
• Học từ xa cho một sự tăng lớn trong truyền tải
Các hiệu trưởng và Teachers sẽ chủ động kế hoạch và được chuẩn bị ở tất cả các lần trong suốt cả
năm cho một sự thay đổi nhanh chóng để hướng dẫn học tập từ xa trong một thời gian ngắn yêu cầu
và một
thời gian đóng cửa lâu hơn.
Các hiệu trưởng và các dịch vụ thông tin Technology sẽ chủ động kế hoạch và được chuẩn bị ở tất cả
các lần trong suốt cả năm để truy cập công nghệ nhanh/hỗ trợ cho một khoảng thời gian cần thiết của
từ xa
Học tập bao gồm một thời gian ngắn và một thời gian dài đóng cửa.
Giám đốc điều hành/giám đốc sẽ tham khảo và chia sẻ tài nguyên để giảng dạy trong một môi trường
học tập từ xa mà là cả hai đồng bộ và không đồng bộ mà có thể được tìm thấy trong kế hoạch để
Reimagine
Lớp học CT liên tục và Trung tâm học tập từ xa CT.
Các trường sẽ đánh giá và điều chỉnh mọi mô hình hướng dẫn sửa đổi trong suốt cả năm với tất cả các
đối tác giáo dục và nhân viên.
Giám đốc trường học và hiệu trưởng sẽ đánh giá giáo viên rosters và phát triển một kế hoạch thay thế
và, cùng với hội đồng giáo dục, thảo luận về những thay đổi trong thỏa thuận thương lượng tập thể cần
thiết để hỗ trợ các nhu cầu của học sinh và trường học.
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Hiệu trưởng sẽ nhóm sinh viên trong lớp học cohorts ở lớp K-8 càng nhiều càng tốt.
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3

4

Nhóm lớp học sẽ được thành lập và sử dụng cùng một lớp học mỗi ngày và cho hầu hết các phần sử
dụng các hành lang cùng, Phòng tắm, và khu vực khác của trường càng nhiều càng tốt. Cohorts sẽ
được chỉ định làm đội ngũ giáo viên và nhân viên hỗ trợ.
Hiệu trưởng và Teachers sẽ giáo dục học sinh, gia đình, và nhân viên về giá trị của cohorts, đảm bảo
họ hiểu rằng các hướng dẫn sức khỏe và an toàn khác vẫn còn quan trọng để giảm thiểu nguy cơ
nhiễm trùng.
Hiệu trưởng và giáo viên sẽ hạn chế sự pha trộn của nhóm cho sự bắt đầu của năm học càng nhiều
càng
Có thể.
Giáo viên sẽ đẩy mạnh vào lớp học càng nhiều càng tốt cho các khóa học và các khóa học đặc biệt bao
gồm nghệ thuật, âm nhạc, thư viện, & công nghệ dẫn đến các giáo viên của các lĩnh vực nội dung cụ
thể quay qua tòa nhà, ban của các nhóm sinh viên. Các lớp giáo dục thể chất sẽ diễn ra tại
lớp học nhóm và/hoặc ngoài trời đến mức lớn nhất có thể.
Học sinh ở mỗi nhóm sẽ được chỉ định chỗ ngồi trong lớp học càng nhiều càng tốt.
Học sinh trong mỗi nhóm sẽ được chỉ định tài liệu trong lớp học nhóm càng nhiều càng tốt.
Hiệu trưởng sẽ tạo ra lịch trình càng tốt mà tách rời đi qua trong hội trường bằng cách điều chỉnh lịch
để đảm bảo
học sinh thay đổi phòng, nếu cần, vào những thời khác nhau.
Tất cả các kinh nghiệm học tập sẽ được đánh giá nhằm đảm bảo an toàn và phù hợp
Thực tiễn.
Giám đốc và giám đốc hành chính sẽ giám sát tất cả các kinh nghiệm học tập và bất kỳ
thay đổi để cung cấp môi trường an toàn cho học sinh và giáo viên.
Giám đốc và giám đốc hành chính sẽ giám sát tất cả các kinh nghiệm học tập và bất kỳ
nhằm cung cấp một tiêu chuẩn học tập phù hợp, cao cho học sinh và giáo viên.
Các khóa học và các hoạt động có thể liên quan đến rủi ro cho sinh viên và nhân viên (ca hát, chơi
nhạc cụ, sản xuất thực phẩm và tiêu dùng, vv) sẽ được phê duyệt trước bởi giám đốc chương trình
tương ứng cho các khu vực nội dung và giám sát của trường học.
Hội đồng trường học, buổi hòa nhạc, và các chương trình khác với một số lượng lớn các sinh viên sẽ bị
đình chỉ. Nếu những quyết định như vậy cần phải được thực hiện, họ sẽ được thực hiện dựa trên kích
thước của hoạt động, khả năng duy trì sự bất lực thích hợp, và kỳ vọng an toàn trong hội nghị với giám
đốc điều hành của họ.
Các chuyến tham quan và những trải nghiệm trong khuôn viên trường sẽ bị hạn chế và yêu cầu sự
chấp thuận của giám đốc hành chính và quản trị viên của trường. Quyết định sẽ được thực hiện dựa
trên khả năng duy trì các kỳ vọng đúng đắn và an toàn. Chuyến đi trường ảo sẽ được khuyến khích.
Xây dựng hiệu trưởng sẽ làm việc với giám đốc hành chính của họ để xác định những khoảng trống
học tập, học tập rào cản, và tìm cách sáng tạo để đáp ứng nhu cầu của trẻ em.
Các bài thi chẩn đoán sẽ được sử dụng để xác định các lĩnh vực cụ thể mà chỉ dẫn hoặc can thiệp
cần thiết để cải thiện học tập của học sinh.
Việc thẩm định và giám sát tiến độ sẽ diễn ra trong các bài học và cung cấp khả
thông tin về tình trạng học tập của học sinh so với mục tiêu bài học mong muốn.
Giáo viên sẽ sử dụng dữ liệu từ các bài thi hình thành ngay lập tức để điều chỉnh hướng dẫn của họ và
đảm
của học sinh hướng tới mục tiêu học tập.
Các nhóm trường sẽ phát triển các công cụ đánh giá chẩn đoán, hình thành, và tổng hợp thông
thường trên toàn
khu học chánh để phân tích so sánh để xác định các nhu cầu học sinh có mục tiêu cụ thể.
Hiệu trưởng sẽ tinh chỉnh hệ thống hỗ trợ nhiều tầng của mỗi trường và bao gồm hướng dẫn thực hiện
các chiến lược Tier 1 trước khi cung cấp các biện pháp can thiệp bậc 2 và thời gian và cách cung cấp
hỗ trợ bậc 2 và bậc 3.
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Quản trị viên quận và xây dựng sẽ xác định và lên kế hoạch cho cấp lớp/tiêu đề cấp/chu kỳ cải thiện
nhóm bao gồm xem xét đánh dấu học sinh, lập kế hoạch thay đổi giảng dạy và chiến lược dựa trên dữ
liệu, thiết lập các mục tiêu kết quả rõ ràng, cuộc họp bài học như một nhóm, và
lặp lại quá trình.
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Giáo viên đặc biệt sẽ giám sát chỗ ở thích hợp cho học sinh và chia sẻ
cách sáng tạo để đáp ứng nhu cầu học sinh độc đáo.
Tiểu bang Connecticut sẽ phát triển một mô hình học tập từ xa cho việc học tập tại nhà do y tế
bệnh, cách ly, hoặc các lý do khác.
BPS sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để tìm ra học sinh nào sẽ tham gia vào việc học tập trong người
hoặc chọn từ xa với sự hỗ trợ của trường học.
Văn phòng Trung ương sẽ giám sát sự hỗ trợ của trường cho sinh viên trong mô hình học tập từ xa:
Trung tâm học tập từ xa CT (https://Portal.CT.gov/Sde/Academic-Office/CT-Learning-Hub) sẽ cung
cấp các nguồn lực có chất lượng cao, tác động cao từ các chuyên gia trong lĩnh vực nội dung học
thuật, sức khỏe xã hội, tình cảm và hạnh phúc.
Giáo viên quận thành thạo với nền tảng học khu từ xa
Giáo viên sẽ được yêu cầu để hoàn thành một loạt các đào tạo dựa trên máy tính (CBT) về việc sử
dụng thích hợp và thực hiện các nền tảng công nghệ được chấp thuận của quận. Giáo viên sẽ được
yêu cầu để có một đánh giá để đảm bảo một trình độ cơ sở thể hiện kiến thức thích hợp của các
nền tảng học tập.
Đội hỗ trợ học thuật và hỗ trợ giảng dạy
Học khu sẽ duy trì đội ngũ giáo viên được chứng nhận vĩnh viễn cho các mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ
thuật và học thuật cho sinh viên, gia đình, giảng viên và nhân viên quận.
Bộ quy tắc ứng xử và công dân kỹ thuật số trong lớp học ảo
Giáo viên sẽ được yêu cầu giảng dạy và thực hiện "bộ quy tắc ứng xử trong lớp học ảo" của học khu và
đảm bảo rằng sinh viên đang quan sát công dân kỹ thuật số thích hợp với ban nhạc lớp.
Các trường sẽ thực hành đánh giá cơ bản cho 20-21 trên sở giáo dục Connecticut
Mô hình được tìm thấy trong: thích ứng, Advance, đạt được: Connecticut của kế hoạch để tìm hiểu
và phát triển cùng nhau.
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Giám đốc giáo dục đặc biệt, điều phối viên giáo dục đặc biệt, và cán bộ hỗ trợ sẽ
Giám sát chương trình và chuyển tiếp trở lại trường học cho tất cả học sinh với IEPs.
Các trường sẽ giám sát chương trình cho mùa thu với sự hiểu biết rằng đã không từ bỏ các yêu cầu
theo IDEA để cung cấp một giáo dục công cộng miễn phí và thích hợp (FAPE) trong môi trường ít hạn
chế nhất (LRE). Trong mùa xuân của 2020 đóng cửa, các trường có thể không có được có thể cung cấp
tất cả các dịch vụ theo cách thức mà họ thường được cung cấp. Luật tàn tật liên bang cho phép linh
hoạt trong việc xác định làm thế nào để đáp ứng nhu cầu cá nhân của sinh viên nhận được dịch vụ giáo
dục đặc biệt.
Các trường sẽ điều trị cho học sinh hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt và các quần thể đặc biệt khác
như sinh viên giáo dục nói chung đầu tiên. Hướng dẫn và chính sách liên quan đến kế hoạch mở lại
trường học áp dụng cho tất cả học sinh, bao gồm các sinh viên có nhu cầu đặc biệt đủ điều kiện cho
các chương trình giáo dục cá nhân theo IDEA và kế hoạch chỗ ở cho các sinh viên đủ tiêu chuẩn theo
phần 504 của đạo luật phục hồi chức năng. Nếu học sinh Khuyết tật không thể truy cập vào kế hoạch
mở lại như được thiết kế, tạo điều kiện cá nhân và thay thế các phương tiện tái nhập cảnh dựa trên
nhu cần của học sinh, mức độ hiện tại của chức năng, mức độ phát triển, và học sinh/phụ
huynh/ngườigiám hộ đầu vào. Xem xét lịch học từ xa nếu cần thiết.
Các quyết định lập trình sẽ không dựa trên thể loại Khuyết tật của học sinh. Tuy nhiên, bản chất
và/hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng Khuyết tật của học sinh có thể yêu cầu cân nhắc duy
nhất. Giao thức nên xem xét
trình và kỹ năng phát triển của học sinh.
Nhân viên hỗ trợ và giáo viên giáo dục đặc biệt sẽ liên lạc với gia đình của học sinh với mức độ cao cần
phát triển kế hoạch chuyển tiếp nhằm hỗ trợ dân số đặc biệt và giáo dục đặc biệt
trở về nhà trường.
Giám đốc song ngữ/ESL sẽ làm việc với các sinh viên EL đảm bảo cung cấp giáo dục công cộng miễn
phí và thích hợp (FAPE).
Văn phòng Trung ương và hiệu trưởng sẽ giám sát việc thực hiện an toàn của giáo dục thể chất,
nghệ thuật, và
Các khóa học âm nhạc và các hoạt động ngoại khóa.
Tất cả các chương trình giáo dục trong PE, nghệ thuật và âm nhạc sẽ được dự kiến tuân thủ tất cả
CDC, tiểu bang và
hướng dẫn địa phương liên quan đến các lĩnh vực xã hội và khử trùng & thiết bị.
Văn phòng Trung ương/hiệu trưởng sẽ làm việc với giáo viên để lập kế hoạch cho giáo dục thể chất,
Mỹ thuật, và chương trình giảng dạy âm nhạc mà xem xét các nhu cầu của tất cả học sinh, bao gồm
tập trung vào các hoạt động, thích nghi, và
thay đổi tất cả các hoạt động giáo dục để đảm bảo sự bao gồm đầy đủ của tất cả học sinh.
PE ở tất cả các cấp sẽ tập trung càng nhiều càng tốt về các hoạt động, thể dục, các bài tập, và thể thao
được giáo viên dẫn nhưng thực hiện riêng lẻ và tập trung vào thể dục suốt đời, sử dụng môi trường
thay thế, đấthoạt động dựa trên, và thể thao/hoạt động cá nhân
Các hoạt động của PE sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể trong việc học tập về cảm xúc xã hội.
Các khóa học âm nhạc và nghệ thuật sẽ phấn đấu để duy trì chương trình học hiện tại và các dịch vụ
của khóa học, sử dụng các biện pháp phòng ngừa an toàn sau đây:
• Duy trì khoảng cách thích hợp của ít nhất 6 feet khi sinh viên đang hát hoặc thực hiện các dụng
cụ gió bằng cách lập kế hoạch lớn Ensembles trong auditoriums, ngoài trời, cafeterias, tập thể dục
hoặc không gian lớn khác. Tập trung vào việc tối đa hóa cách ly ngoài cho các công cụ đòi hỏi phải
thổi hoặc cho ca hát, so với chuỗi và nhạc cụ gõ.
• Lên lịch Ensembles lớn thành các nhóm nhỏ hơn trong ngày. Thay đổi chương trình tập trung để
solo và công việc quần nhỏ và tạo kinh nghiệm hiệu suất ảo và thẩm định.
• Tiếp tục truy cập đầy đủ để bắt đầu nhạc cụ. Duy trì các nhóm nhỏ đồng nhất của dụng cụ để
giảng dạy bài học.
• Sử dụng nền tảng trực tuyến được chấp thuận của học khu cho công việc nghệ thuật sinh viên.
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Danh sách kiểm tra -xã hội/cảm xúc tăng trưởng
tăng trưởng
Trong khi không chắc chắn nhiều bao quanh như thế nào và khi trường sẽ mở lại, chúng ta biết rằng học tập xã
hội và tình cảm (SEL) sẽ rất quan trọng để tái hấp dẫn học sinh, hỗ trợ người lớn, xây dựng các mối quan hệ, và
tạo ra một nền tảng cho việc học tập. Việc mở cửa lại này đến một cách mới để giảng dạy và học tập có thể có
một tác động lâu dài và đáng kể về học tập của học sinh và xã hội-tình cảm tốt được. Trường công lập Bridgeport
phải mang toàn bộ cộng đồng trường học của chúng tôi lại với nhau để cung cấp cho tất cả học sinh một môi
trường học tập nuôi dưỡng và hỗ trợ.

Các kỳ vọng xã hội/cảm xúc cho việc mở lại các trường công Bridgeport
1

2

Điều phối viên SEL sẽ làm việc với các nhóm SEL và cố vấn trường học của trường để đảm bảo sự
bao gồm học tập xã hội/cảm xúc (SEL) để hưởng lợi cho toàn bộ cộng đồng trường học.
Lập kế hoạch cho những kinh nghiệm đảm bảo rằng các trường học người lớn và sức khỏe học sinh
đầu tiên thiết lập một môi trường học tập tích cực, an toàn và hỗ trợ. Chiến lược được xác định sẽ có
thể truy cập để thu hút tất cả các quần thể-bao gồm hỗ trợ mục tiêu cho các học sinh đặc thù đã
được rút lui.
Kế hoạch thực hiện lập trình toàn huyện được thiết kế để giúp đỡ trẻ em và người lớn trong cộng
đồng trường học để quản lý cảm xúc, thiết lập và đạt được các mục tiêu tích cực, cảm nhận và thể
hiện sự thấu hiểu cho người khác, thiết lập và duy trì các mối quan hệ tích cực, và đưa ra quyết định
có trách nhiệm. Các chương trình SEL của huyện-rộng BPS bao gồm: phương pháp tiếp cận RULER
(truy cập nền tảng trực tuyến, người lớn PD, chương trình giảng dạy Pre-K-12 và tài nguyên tham gia
của cha mẹ), đào tạo thực hành phục hồi (trong người và đào tạo ảo), đào tạo ACEs/khả năng đàn hồi
và xây dựng năng lực văn
Kế hoạch cho SEL được tích hợp vào nội dung học thuật thông qua xây dựng các kỹ năng tự quản lý
cần thiết,
khả năng đàn hồi và kết nối.
Điều phối các hoạt động SEL trước khi mở lại và tích hợp các hoạt động Sel vào quá trình mở lại.
Giao tiếp với cộng đồng trường mà SEL là nền tảng cho sự thành công toàn diện của cộng đồng trường
học và một khía cạnh cần thiết của một cộng đồng trường học hoạt động cao. Một tab SEL sẽ có sẵn
trên trang web của học khu và các trang web trường với thông tin SEL, tài nguyên và các liên kết cho
sinh viên, nhân viên và gia đình.
Sử dụng lực lượng đặc nhiệm SEL để tìm kiếm tiếng nói của quan điểm của sinh viên, gia đình, nhà giáo
dục và đối tác cộng đồng để phát triển kế hoạch mở lại chủ động và đáp ứng.
Đánh giá sự hỗ trợ xã hội và tình cảm cần thiết của các sinh viên trong giai đoạn tái mở đầu là kết quả
của thời gian học từ xa. Khuyến khích tất cả các bên phản ánh về khả năng của học sinh để điều hướng
những thách thức chưa từng có của bối cảnh học tập thay thế trong quá trình học từ xa .
Tham gia các nhân viên trong phản ánh về những gì họđã học được từ mùa xuân của 2020 và làm thế
nào kinh nghiệm này sẽ hình thành những năm tới cho họ và sinh viên của họ.
Phát triển chuyên nghiệp SEL ảo và trong người trong suốt mùa hè và trong năm học 2020-2021.
Nhân viên sẽ lên kế hoạch Check-in thường xuyên với sinh viên và gia đình; nhân viên tư vấn, người
lao động xã hội, nhà tâm lý học, và y tá sẽ kết nối với học sinh và gia đình trong quá trình mở cửa lại.
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Các đội SEL dựa trên trường học sẽ cố ý xây dựng các cấu trúc thúc đẩy mối quan hệ sinh viên dành
cho người lớn và cảm giác thuộc. Nhân viên sẽ đảm bảo mỗi học sinh có ít nhất một người lớn Chăm
sóc tại trường người kiểm tra thường xuyên với họ và người mà họ có thể tiếp cận với.
2 cont.

3

Nhân viên sẽ sử dụng các nguồn cung cấp để tạo ra các bài tập/bài học về những cách khác nhau để
giao tiếp cảm xúc cho rằng đeo mặt nạ có thể làm thay đổi sự hiểu biết của các cá nhân như thế nào là
cảm giác.
Nhân viên sẽ tạo ra các bài tập/bài học về tích cực giao tiếp sự cần phải vật lý cách ly ngoài trong lớp
học như trẻ em tự nhiên ôm, liên lạc, vv khi chơi.
Nhân viên sẽ giao tiếp những cách tốt nhất để hỗ trợ học sinh cần hỗ trợ thêm cho khoảng cách vật lý
hoặc những người có thể không có khả năng đeo mặt nạ do một biểu hiện của Khuyết tật hoặc tình
trạng sức khỏe tiềm ẩn của họ.
Nhân viên sẽ khuyến khích các hoạt động di chuyển an toàn để đảm bảo trẻ em được tốn đủ năng
lượng. Là phong trào sinh viên từ lớp học đến lớp học hoặc các hoạt động nghỉ bị hạn chế, có thể không
có nhiều cơ hội cho hoạt động thể chất trong ngày học. Nhân viên sẽ hợp tác để xác định các hoạt
động chuyển tiếp sáng tạo trong các tòa nhà của họ cho phép di chuyển.
Nhân viên sẽ có cơ hội để sinh viên tập luyện và suy ngẫm về năng lực xã hội và tình cảm suốt cả
ngày trong thời gian học tập và không học tập.
Nhân viên sẽ tham gia vào các sinh viên trong các cuộc hội thoại và bài học phát hành thích hợp cung
cấp cho họ bởi người cai trị trực tuyến để thảo luận về quá khứ, hiện tại và tương lai tác động của đại
dịch trên bản thân, gia đình của họ, cộng đồng của họ, và thế giới rộng lớn hơn. Bao gồm các cuộc thảo
luận rằng sẽ nâng cao ý thức chủng tộc như là sinh viên không có mặt trong trường học trong các sự
kiện gần đây tại Hoa Kỳ.
Tích hợp các thực hành SEL vào kế hoạch giảng dạy.
Các trường công ở Bridgeport đã thành lập một mục tiêu quận cho 2020-21 mà là dựa trên những kỳ
vọng rằng "cộng đồng trường có trách nhiệm tập thể cho trí tuệ, thể chất, xã hội, và tình cảm hạnh
phúc của mỗi học sinh" và nhân viên có thể chứng minh như thế nào mỗi học sinh là an toàn, nhìn thấy,
và tổ chức. (Từ Hiệp hội các tiêu chuẩn trường học và cao đẳng New England về công nhận – nguyên
tắc 1,3.)
Để kết thúc, cộng đồng trường học Bridgeport
(1) đã đưa ra các kế hoạch và dịch vụ để xác định và hỗ trợ các nhu cầu xã hội và tình cảm của học sinh;
(2) sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhà struggling learners; giáo dục lớp học và nhân viên hỗ trợ chia sẻ

trách
(3) và sẽ duy trì và hỗ trợ kỳ vọng cao cho tất cả học sinh.
Giáo viên sẽ tạo ra những thói quen và nghi lễ xây dựng cộng đồng và phát triển các mối quan hệ tích
cực. Một số ví dụ có thể bao gồm:
• Tạo điều lệ lớp học
• Phát triển các nhóm học tập nhỏ và các cuộc họp One-on-one để hỗ trợ học tập xã hội, tình
cảm và học thuật (SEAL)
• Sử dụng báo cáo trầm và câu hỏi
• Triển khai quy trình công bằng
• Các chiến lược giảng dạy rõ ràng để vượt qua những thách thức tích cực tự nói chuyện, thở
lưu tâm và Reframing
Những tháng tới sẽ đánh dấu tiếp tục chuyển đổi cho tất cả mọi người trong trường học của chúng tôi community khi họ chuẩn bị cho một năm học mà
cung cấp những cách thức mới mà chúng tôi relvới nhau, học hỏi, và hợpe. Quá trình chuyểnđổiSE có thể mang lại sự phấn khích, lo lắng, mối quan tâm, và
những cảm xúc phức tạp khác khi học sinh tự hỏi những gì trở lại lớp học sẽ giống như thế. Học sinh được vui mừng về kết nối lại với các đồng nghiệp và
giáo viên, và mong muốn được tham gia vào người, môi trường học tập hỗ trợ. Việc mở lại các trường học cũng sẽ kêu gọi các nhà giáo dục lập kế hoạch
cho một môi trường học đường mà sẽ thúc đẩy an toàn về tình cảm và thể chất và một cảm giác thuộc về cộng đồng trường học của chúng tôi .
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Danh sách kiểm tra -vận tải
Giao thông vận tải

CONNECTICUT TRẠNG THÁI AN TOÀN
Vắc-xin có sẵn hoặc hiệu quả điều trị
cho COVID-19

Đầy đủ năng lực trên xe buýt
Xe buýt vận chuyển có thể hoạt động
không hạn chế

CONNECTICUT THẤP TÌNH TRẠNG
Rủi ro truyền dẫn thấp trong cộng đồng
COVID-19

Lên đến đầy đủ năng lực trên xe
buýt
Xe buýt vận chuyển có thể hoạt
động đến tình trạng đầy đủ với yêu
cầu mặt nạ/Mask và tải và
hạn chế dỡ bỏ

CONNECTICUT TRUNG BÌNH TÌNH
TRẠNG
Lây lan trung bình hoặc nghiêm
trọng hơn của COVID-19

Năng lực giới hạn trên xe buýt
Vận chuyển bằng xe buýt có thể
hoạt động với các hạn chế về chỗ
ngồi và khoảng cách, yêu cầu về
mặt che phủ/mặt nạ, và các hạn
chế bốc dỡ.
Giảm số lượng sinh viên và chỗ ngồi
dựa trên các hướng dẫn xã hội
nghiêm ngặt

1

Các kỳ vọng về giao thông để mở lại các trường công lập Bridgeport
Tình trạng giao thông vận tải sẽ được xác định bởi tiểu bang Connecticut và/hoặc DPH.
Trong "tình trạng thấp" hiện nay được xác định là tình trạng của Connecticut, hành khách sinh viên sẽ được yêu
cầu phải mặc một mặt che hoặc mặt nạ mà hoàn toàn bao gồm mũi và miệng trong khi đi xe buýt. Khuôn mặt
của hành khách phải được đưa ra trước khi lên xe buýt và phải được giữ tại chỗ cho đến khi chúng hoàn toàn
khỏi xe buýt. Hành khách nên nạp vào xe buýt từ phía sau hàng trước và sau đó dỡ xe buýt một cách kiểm soát
khi đến trường từ trước đến sau bằng ghế. Điều này sẽ làm giảm số người hành khách đi bộ khi họ nhận được
trên xe buýt và sẽ ngăn chặn crowding trong lối vào Trung tâm khi xe buýt đến trường.
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Nếu nhà nước xác định rằng chúng tôi đang ở trong một "tình trạng vừa phải" mật độ hành khách của sinh viên
sẽ được giảm đáng kể vì trường học sẽ được sử dụng một mô hình lai của học tập. Xe buýt hành khách phải được
khoảng cách với các thành viên trong gia đình ngồi cùng nhau và không phải là thành viên gia đình nên được xếp
khoảng 6 feet ngoài sử dụng chỗ ngồi chéo xen kẽ. Hành khách sẽ được yêu cầu đeo mặt che hoặc mặt nạ hoàn
toàn bao trùm mũi và miệng khi đi xe buýt. Bao gồm khuôn mặt của người lái phải được tại chỗ trước khi lên
máy bay xe buýt và phải được giữ tại chỗ cho đến khi họ hoàn toàn tắt xe buýt. Học sinh nên nạp vào xe buýt từ
hàng sau để phía trước và sau đó dỡ bỏ xe buýt một cách kiểm soát khi đến trường từ phía trước để trở lại bằng
ghế. Điều này sẽ làm giảm số người hành khách đi qua khi họ nhận được trên xe buýt và sẽ ngăn chặn crowding
trong lối vào Trung tâm khi xe buýt
đến trường.
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Vận chuyển đến và từ cha mẹ/người giám hộ sẽ được khuyến khích.
Phụ huynh/người giám hộ được khuyến khích vận chuyển con cái của họ đến trường để tránh tiếp
xúc có thể trên xe buýt.
Hiệu trưởng sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để tìm ra những học sinh sẽ được thúc đẩy bởi phụ huynh
khi bắt đầu
năm học.
Hiệu trưởng sẽ đánh giá nếu một đến kinh ngạc và thả ra của xe buýt và xe hơi sẽ tăng cường giao
thức an toàn tại chỗ.
Hiệu trưởng sẽ lên kế hoạch lưu lượng xe và hậu cần đặc biệt là nếu có nhiều phương tiện vận tải gia
đình.
Hiệu trưởng sẽ phát triển đến/thủ tục khởi hành hạn chế lối vào không cần thiết của cha mẹ và người
giám hộ vào tòa nhà. Mỗi trường sẽ cho phép tối thiểu liên lạc của phụ huynh với các trường
nhân viên và học sinh trong khi thả ra và/hoặc chọn lên học sinh trong ngày.
Thói quen vệ sinh lành mạnh thích hợp sẽ được thực hiện trên xe buýt.
Phụ huynh/người giám hộ của học sinh sẽ được yêu cầu hỗ trợ các hoạt động xã hội tại các điểm
dừng xe buýt và
đón và trả phòng.
Phụ huynh/người giám hộ của học sinh sẽ được yêu cầu bảo đảm mặt nạ vào các sinh viên tại trạm xe
buýt trước khi
học sinh vào xe buýt.
Học sinh sẽ được yêu cầu phải mặc một mặt che hoặc mặt nạ mà hoàn toàn bao gồm mũi và miệng
Trong khi cưỡi xe buýt.
Chất khử trùng tay sẽ có sẵn trên xe buýt để sinh viên sử dụng khi nhập cảnh.
Sắp xếp chỗ ngồi sẽ được điều chỉnh trên xe buýt để ngăn chặn sinh viên đi qua lẫn nhau trong khi bốc
dỡ càng nhiều càng tốt.
• Học sinh đầu tiên tải trên xe buýt ngồi ở phía sau, làm đầy chỗ ngồi về phía trước của xe buýt
• Học sinh ở phía trước dỡ bỏ trước
Nhóm xe buýt sẽ được thực hiện ở tất cả các lớp. Các nhóm ổn định và phù hợp giúp giảm thiểu nguy
cơ lây lan virus. Học sinh sẽ chỉ được phép trên xe buýt mà họ đã được chỉ định để giảm thiểu ô nhiễm
chéo của các nhóm sinh viên. Học sinh sẽ được mong đợi để đi xe buýt cùng đi học vào buổi sáng và
cùng một xe buýt đến nhà vào buổi chiều mỗi ngày.
Tài xế xe buýt sẽ làm theo những kỳ vọng cho nhân viên trường về sức khỏe và sàng lọc.
Passive chiếu: trình điều khiển được hướng dẫn để tự màn hình trước khi rời khỏi trường học bằng
kiểm tra để đảm bảo nhiệt độ dưới 100,4 độ Fahrenheit và quan sát các triệu chứng được nêu ra bởi
các quan chức y tế công cộng. Trình điều khiển là để ở nhà nếu họ cảm thấy bị bệnh, có bất kỳ triệu
chứng liên quan đến COVID19, hoặc đã có liên hệ chặt chẽ với một người được chẩn đoán COVID-19.
Các trình điều khiển có nhiệt độ lớn hơn 100,4 độ không được phép lái xe. Trình điều khiển sẽ được
được phép trả lại 24 giờ sau khi bị sốt, hoặc với một lưu ý từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của họ, hoặc với một bài kiểm tra âm COVID-19 tài liệu.
Tất cả các trình điều khiển sẽ vệ sinh tay khi nhập xe buýt.
Trình điều khiển xe buýt phải đeo mặt nạ. Chúng phải luôn được đeo khi trẻ em đang ở trong xe buýt.
Số lượng sinh viên trên mỗi xe buýt sẽ được nhà nước xác nhận và/hoặc bởi các quan chức y tế địa
phương.
Trường sẽ điều chỉnh lịch trình khi có thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Các tuyến xe buýt sẽ không
được dựa trên kết quả khảo sát từ cha mẹ về việc liệu họ sẽ dẫn học sinh đi học. Thông tin này sẽ rất
quan trọng nếu nhà nước chỉ ra rằng số lượng học sinh trên xe buýt phải được giảm.
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Nếu tiểu bang Connecticut điều chỉnh các hướng dẫn về việc xã hội do COVID 19:
Số lượng sinh viên trên mỗi xe buýt có thể được điều chỉnh.
Các trường sẽ hạn chế số lượng sinh viên trên xe buýt dựa trên các hướng dẫn ban hành từ tiểu bang
Connecticut. Các lựa chọn chỗ ngồi bao gồm:
• Ngồi một học sinh đến một băng ghế dự bị trên cả hai mặt của xe buýt.
• Ngồi một học sinh đến một băng ghế dự bị trên cả hai mặt của xe buýt, bỏ qua mọi hàng khác.
• Ngồi một học sinh đến một băng ghế dự bị, xen kẽ các hàng ở mỗi bên, tạo ra một mô hình
zigzag trên xe buýt.
Quần thể xe buýt sẽ phụ thuộc vào số lượng sinh viên đang theo học tại trường người và nơi mà cha
mẹ không học sinh học. Công suất xe buýt có thể được điều chỉnh để đáp mọi hướng dẫn về sức khỏe
và an toàn. Những điều chỉnh này có thể dẫn đến một sự tăng đáng kể chi phí vận chuyển.
Cũng có thể có một tác động to lớn đối với các lớp học với học sinh đến/khởi hành tại
lần khác nhau.
Giảm kích thước xe buýt chạy sẽ kết quả điều chỉnh tuyến xe buýt dẫn đến "chạy đôi" hoặc "ba chạy"
dẫn đến thời lần đến và sa thải cho học sinh.
Một màn hình xe buýt sẽ đi xe buýt ở tất cả các lần và sẽ đảm bảo rằng học sinh thực hành việc làm
việc xã hội trên xe buýt. Yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến khả năng nắm giữ của trường
trường học trong người.
Lịch học có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu của xã hội làm việc (trên xe buýt) dựa trên
các hướng dẫn ban hành từ tiểu bang Connecticut.
• Nếu số lượng hạn chế lịch trình có thể dẫn đến một lịch trình thay đổi cho sinh viên.
• Điều chỉnh hướng dẫn nhà nước có thể dẫn đến một thời gian dài học từ xa của tất cả
Sinh viên.
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Cá
bảo
vệ từ
thiết
bị thông
mua lại
Kếnhân
hoạch
kịch
giao

Ppe
(mặt nạ, găng
tay, khiên)

Làm sạch xe
buýt

Máy khử
trùng tay/chai

Màn hình xe
buýt
Xe cho out of
City sinh viên
Xã hội
Distancing
Tăng tốc xe
buýt
Tuyến xe buýt

Bình thường

Hybrid

Mặt nạ: mòn bởi lái xe, học sinh và trợ
giúp ở mọi thời
Găng tay: chỉ cần cho người lớn trên xe
tăng tốc
Shields: chỉ cần thiết cho người lớn trên
xe tăng sped
Học khu phải cung cấp mặt nạ cho
những sinh viên quên
Giao thông vận tải sẽ bị từ chối cho
những học sinh không có mặt nạ

Mặt nạ: mòn bởi lái xe, học sinh và trợ
giúp ở mọi thời
Găng tay: chỉ cần cho người lớn trên xe
tăng tốc
Shields: chỉ cần thiết cho người lớn trên
xe tăng sped
Học khu phải cung cấp mặt nạ cho những
sinh viên quên
Giao thông vận tải sẽ bị từ chối cho
những học sinh không có mặt nạ

Một số cửa sổ sẽ được mở để thông gió
Trình điều khiển cho phun chai chất khử
trùng, vải vụn và khăn giấy để làm sạch
ghế, tay vịn và sau ghế sau khi tuyến
đường buổi sáng và các tuyến đường
buổi chiều
(Do thời gian của các trường học, có thể
không được thực hiện ở giữa các tuyến
đường như điều lệ, parochial, Trung học,
sơ cấp)
Fogger hệ thống được sử dụng vào đêm
Không có xe buýt do các nhiệm vụ của
CT giao thông vận tải
Không có chai trừ khi học khu sẵn sàng
trả cho họ
Chỉ cung cấp trên SPED xe buýt
Nếu cần thiết trên xe buýt khác, Quận sẽ
phải trả thêm chi phí để thuê, đào tạo và
kiểm tra nền

Một số cửa sổ sẽ được mở để thông gió
Trình điều khiển cho phun chai chất khử
trùng, vải vụn và khăn giấy để làm sạch
ghế, tay vịn và sau ghế sau khi tuyến
đường buổi sáng và các tuyến đường
buổi chiều
(Do thời gian của các trường học, có thể
không được thực hiện ở giữa các tuyến
đường như điều lệ, parochial, Trung học,
sơ cấp)
Fogger hệ thống được sử dụng vào đêm
Không có xe buýt do các nhiệm vụ của
CT giao thông vận tải
Không có chai trừ khi học khu sẵn sàng
trả cho họ
Chỉ cung cấp trên SPED xe buýt
Nếu cần thiết trên xe buýt khác, Quận sẽ
phải trả thêm chi phí để thuê, đào tạo và
kiểm tra nền

Xe hơi có thể sẽ không được sử dụng
Xe tải có cáp kéo dài sẽ được sử dụng
Thống đốc nói rằng học sinh có thể đi xe
như họ có trong những năm trước
Chúng tôi sẽ bỏ qua hai chỗ ngồi để giữ
an toàn cho người lái xe
Khoảng cách giữa xe lăn sẽ được 3-4
feet
Cùng một lãnh thổ, thời gian, như những
năm trước

Xe hơi có thể sẽ không được sử dụng
Xe tải có cáp kéo dài sẽ được sử dụng
Thống đốc nói rằng học sinh có thể đi xe
như họ có trong những năm trước
Chúng tôi sẽ bỏ qua hai chỗ ngồi để giữ
an toàn cho người lái xe
Khoảng cách giữa xe lăn sẽ được 3-4 feet
Cùng một lãnh thổ, thời gian, như những
năm trước
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Mục
Mặt nạ dùng một lần

Số lượng quận

1.500.000
Đơn vị
Áo choàng dùng một lần

4.000
Đơn vị
Tái sử dụng mặt khiên

4.000
Đơn vị
Khử trùng trạm/dispensers

900
Đơn vị
Khử trùng khăn lau

70, 000
Gói
Phân vùng plexiglass

Đánh số và triển khai tại các khu vực yêu
cầu họ tuân thủ (biến)
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Triển khai công nghệ quận
Tại công nghệ an

1

2

3

4

Công nghệ mong đợi để mở lại các trường công Bridgeport
Truy cập vào công nghệ phải là 1-to-1 cho tất cả học sinh nếu có thể
Học khu đã tạo ra một chiến lược mà trong đó tất cả các sinh viên nên có quyền truy cập vào một thiết bị công
nghệ di động dựa trên ban nhạc lớp của họ. Trường hợp xảy ra tình trạng thiếu hụt sẽ được xét xử để khắc phục.
CARES tài trợ cho công nghệ đã được sử dụng để mua
Huyện đã mua các thiết bị Android Tablet Google Lenovo mới cho người học trẻ.
Quận đã mua các thiết bị mới của Microsoft Windows 10S cho học sinh trung học và cấp 2 theo tiêu chuẩn quận
của chúng tôi.
Triển khai thiết bị hợp tác csde
Các thiết bị nhận sẽ được triển khai cho tất cả học sinh trung học, một khi tất cả đã được nhận từ Dell. Thiết bị
sẽ được quản lý bởi bộ phận của nó của bps hợp tác với tất cả các trường học.
Chiến lược triển khai công nghệ
Pre-mầm non đến lớp 2nd : sẽ nhận được hoặc iPad di sản Apple hoặc máy tính bảng Android mới bất cứ nơi
nào có thể, nếu không hợp lệ Chromebook.
3Rd Grade đến 5th Grade: sẽ nhận được Chromebook cũ hoặc sẽ sử dụng các thiết bị Windows 10S mới/hiện tại
nếu trường đã mua chúng.
lớpthứ 6 đếnth lớp 8: sẽ nhận được hiện tại quận HP/Lenovo Windows 10s hoặc mới mua Lenovo Windows 10S
thiết bị.

5

6

7

8

9
10

lớp9 đến lớp 12th : sẽ nhận được csde mới mua các thiết bị Dell Windows 10S.
Tiếp cận công nghệ và phổ cập
Học khu sẽ cố gắng hết sức để cung cấp các tiếp cận công bằng cho tất cả các sinh viên Whenbao giờ có thể có
trong giới hạn của ngân sách và thiết bị sẵncó.
Truy cập Internet
The District không thể cung cấp truy cập Internet được bảo đảm cho tất cả học sinh trong nhà của họ và sẽ cần
phụ huynh/người giám hộ để kế hoạch theo đó để đáp ứng nhu cần này.
The District hiện đang cung cấp chương trình Sprint 1million tại các trường trung học và đang điều tra các cơ
hội khác để cung cấp Internet để giảm phân chia kỹ thuật số bất cứ nơi nào có thể, xem các tùy chọn dưới đây.
Nền tảng kỹ thuật số chính thức của quận cho tất cả các điểm hiện diện trực tuyến
Trường công lập Bridgeport chỉ sử dụng Microsoft Office 365 và teams cho giáo dục như nền tảng sản xuất, dữ
liệu, truyền thông và cộng tác của chúng tôi. Các nền tảng khác không được phép sử dụng.
Bridgeport các trường công sử dụng Mybps Powered by classlink là điểm hiện diện duy nhất để truy cập vào
văn phòng 365/đội và tất cả các nền tảng kỹ thuật số được chấp thuận và quản lý tuân thủ Pa-16-189.
Mã lớp học ảo của Conduct
Học khu đã cung cấp một quy tắc ứng xử trong lớp học ảo để cung cấp cho sinh viên những kỳ vọng trong khi ở
lai và từ xa.
Đào tạo công dân kỹ thuật số sinh viên
Giảng dạy của công dân kỹ thuật số sẽ là một nội dung chương trình yêu cầu cho tất cả học sinh.
Kế hoạch liên tục hướng dẫn kỹ thuật số
Học khu đang làm việc về sáng tạo và triển khai một kế hoạch liên tục giảng dạy kỹ thuật số trong đó bao gồm
tất cả những kỳ vọng và dịch vụ cho sinh viên và giảng viên cho mùa thu 2020.
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Dịch vụ Internet của thành phố Bridgeport
Sprint 1Million dự án viên nén
Quận đã nhận được khoảng 750 bổ sung, điện thoại thông minh mới Samsung thông qua
1Million dự án (1MP) có thể được sử dụng như là điểm nóng cho truy cập Internet. Các điện
thoại có sẵn cho học sinh trung học thông qua các trường của họ ' 1Million dự án liên lạc. Các
điện thoại sẽ được phát hành trên cơ sở "đầu tiên đến đầu tiên phục vụ". Học sinh trung học
và/hoặc cha mẹ của họ nên liên hệ với họ Smềm Principal hoặc 1million điều phối viên dự án tại
trường của họ.
Điểm nóng tối ưu
Điểm truy cập WiFi tối ưu là một mạng lưới trên 2.000.000 Internet Wi-Fi miễn phí cho phép
bạn kết nối Internet tốc độ cao trên đường đi dễ dàng như khi bạn kết nối ở nhà.
[https://www.optimum.net/Internet/Hotspots]

Kinh tế Internet từ Altice mang đến cho bạn bởi optimum
Bạn có thể đủ điều kiện cho lợi thế Altice Internet nếu bạn hoặc một thành viên của hộ gia đình
của bạn là ekhông thể thay đổihoặc tham gia vào chương trình trường Quốc học trưa (nslp); hoặc
một Bridgeport cư dân Bridgeport và tham dự một a Bridgeport PUblic Smềm; hoặc đủ điều
kiện cho hoặc nhận được bổ sung thu nhập an ninh (SSI) và 65 năm tuổi hoặc lớn tuổi hơn; hoặc
một cựu chiến binh và nhận trợ giúp của nhà nước hoặc liên bang.
[https://www.alticeadvantageinternet.com]

Chương trình Frontier Lifeline
Nếu bạn đã sống mà không có dịch vụ điện thoại bởi vì bạn không có khả năng nó, bạn có thể đủ
điều kiện cho chương trình hỗ trợ của chính phủ. Frontier cam kết giúp đỡ các cá nhân có thu
nhập thấp đủ điều kiện trả cho dịch vụ điện thoại hoặc dịch vụ truy cập Internet đủ điều kiện
bằng cách hỗ trợ các nguyên tắc của Universal Service.
[https://Frontier.com/Resources/discountprograms/Lifeline-Program]

Bridgeport trường công tiếp tục kháng cáo tại địa phương, nhà nước, và cấp liên bang để
khuyến khích tôiInternet nhà cung cấp để mở mạng WiFi của họ để cung cấp truy cập Internet
miễn phí trong cộng đồng của chúng tôi.
Nhà nước Connecticut đề nghị các dịch vụ có thể được tìm thấy:
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Information-For/Internet-Access
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Mở lại trường học của chúng tôi: cội
Xin lưu ý rằng các phần của tài liệu này đã được lấy từ hoặc dựa trên các nguồn sau đây:

•

"Thích ứng, tiến, đạt được" kế hoạch của Connecticut để tìm hiểu và phát triển cùng nhau -bộ giáo dục tiểu
bang Connecticut

•

"Mở lại Connecticut"-quy tắc cho hoạt động trường học mùa hè trong Covid 19-State of Connecticut

•

"Chuẩn bị cho một trở về an toàn để học tập trong lớphọc"-tiểu bang Connecticut

•

"Kế hoạch liên tục giảng dạy 2,0" – quận trường công Quận Miami-Dade

Xin lưu ý rằng tất cả các kế hoạch và mục có trong tài liệu này có thể thay đổi tùy
theo yêu cầu và/hoặc lời khuyên từ
Thống đốc hoặc Connecticut,
bộ giáo dục bang Connecticut, và sở y tế
Bridgeport.

Liên hệ với giám đốc học khu để biết thêm thông tin và/hoặc các câu hỏi: Michael J.
Testani
Trường công lập Bridgeport
mtestani@bridgeportedu. net
203-275-1001
www.bridgeportedu.net

Kỳ vọng phản ứng đại dịch cho việc mở lại trường tại công lập East
Hampton
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