
VIDEO SCRIPT: 

Alison:  

Xin chào, tôi là Alison Brynelson, giám đốc học khu Mukilteo. Tôi mong rằng việc 
học tập của con bạn năm học này đang suôn sẻ hơn so với mùa xuân năm ngoái. 
Tôi có biết về một vài trục trặc kỹ thuật đã xảy ra, nhưng chúng tôi hy vọng những 
thách thức đó hiện không còn là mối lo ngại. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nắm rõ về 
các vấn đề về kỹ thuật mà bạn có thể tiếp tục gặp phải, vì vậy nên bạn có thể liên 
lạc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của học khu để được hỗ trợ. 

Một lĩnh vực khó dự đoán hiện nay là thời điểm thích hợp để học sinh trở lại 
trường học trực tiếp, vì việc này dựa trên nhiều yếu tố. Sở y tế quận Snohomish 
đã cho chúng biết tôi rằng các trường hợp mắc COVID đang giảm và nếu xu hướng 
này tiếp tục, chúng tôi có thể bắt đầu đưa học sinh trở lại để học trực tiếp. Họ đề 
nghị chúng ta bắt đầu với những học sinh nhỏ tuổi nhất và những học sinh có nhu 
cầu đặc biệt, hoặc học sinh với những nhu cầu khác khiến việc học từ xa trở nên 
đặc biệt khó khăn. Chúng tôi rất mong được có kế hoạch chào đón một số học 
sinh trở lại và sẽ thực hiện việc này một cách cẩn thận và chu đáo. 

Việc tìm hiểu và sắp xếp hậu cần này sẽ mất một khoản thời gian, vì vậy chúng tôi 
hy vọng các trường học sẽ sẵn sàng chào đón các bé học sinh từ mầm non đến lớp 
hai quay trở lại vào cuối tháng 10. Chúng tôi sẽ theo dõi tình hình trong ba hoặc 
bốn tuần trước khi đưa lượt học sinh tiếp theo trở lại, dự đoán có thể sẽ là học 
sinh lớp ba đến lớp năm. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi sẽ tiếp tục trình 
tự đó với hy vọng cung cấp chương trình giảng dạy kết hợp (một nửa thời gian 
học trực tiếp và một nửa thời gian học từ xa) cho học sinh trung học cơ sở vào 
tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Học sinh trung học phổ thông dự kiến sẽ học theo mô 
hình giảng dạy kết hợp vào đầu học kỳ hai. 

Một lần nữa, những kế hoạch này cơ bản là kế hoạch ban đầu của chúng tôi, và có 
thể thay đổi tùy thuộc vào số lượng học sinh muốn quay lại trường học và các ca 
mắc COVID trong cộng đồng của chúng ta. 

Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu Y tá Trưởng của Quận, bà Deb Suggs, là người 
sẽ chia sẻ các thông tin về COVID và các quy trình cần thiết để đảm bảo sức khỏe. 

 



Deb:   

Cảm ơn Alison. Một nhóm các y tá cốt cán của Học khu Mukilteo đã và đang tổ 
chức các cuộc họp thường xuyên kể từ tháng Sáu. Ngoài việc xem xét các hướng 
dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương dựa theo các tiến triển của dịch theo 
thời gian, thì chúng tôi cũng đã bắt đầu soạn thảo các quy trình điều dưỡng dựa 
theo dự đoán về số lượng nhân viên và học sinh quay trở lại trường. Chúng tôi đã 
làm việc với Giám đốc Bảo an của học khu và đã phát triển một kế hoạch ứng phó 
toàn diện bao gồm các thủ tục kiểm tra sức khỏe mỗi ngày, các quy trình cách ly 
học sinh và nhân viên có triệu chứng bệnh, cũng như các cách thức và thời gian 
trở lại trường hoặc chỗ làm sau khi đã khỏi bệnh. 

Dựa vào những kiến thức chúng ta đã biết trong 6 đến 9 tháng qua, chúng ta đã 
định hướng được các kế hoạch làm việc, đào tạo và ứng phó với dịch. Chúng tôi 
biết những điều sau đây có thể làm giảm đáng kể sự lây lan của COVID-19. Những 
điều đó bao gồm: 

• Ở nhà khi có bệnh 
• Đeo khẩu trang che mặt đúng cách và an toàn khi ở nơi công cộng với 

người khác 
• Giữ khoảng cách ít nhất 6’ giữa bạn và người khác 
• Tránh tiếp xúc gần với người khác. Tiếp xúc gần là cách chính để bị phơi 

nhiễm – được định nghĩa là tiếp xúc trong vòng 6’ với người nào đó (không 
sống chung với bạn) trong hơn 15 phút liên tục.  

• Làm sạch các bề mặt thường xuyên sử dụng 
 

Chúng tôi đã biết COVID-19 chủ yếu lây lan trong không khí và ít có khả năng lây 
lan khi chạm vào các bề mặt bị phơi nhiễm, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể áp dụng  
việc vệ sinh thường xuyên để giảm thêm nguy cơ lây lan. 

Việc tuân theo các hướng dẫn về an toàn sức khỏe và tránh tiếp xúc gần là những 
cách tốt nhất để tránh khả năng bị phơi nhiễm, cách ly, bệnh tật và phải nghỉ học 
hoặc nghỉ làm. 

Trợ lý Giám đốc Bruce Hobert đã chỉ đạo việc lập kế hoạch hoạt động và sẽ chia sẻ 
với bạn cách những thông tin này sẽ được áp dụng cho việc học trực tiếp ở 
trường. 



Bruce: 

Cảm ơn, Deb. Có lẽ bạn đang thắc mắc trường học sẽ như thế nào khi chúng tôi 
bắt đầu đưa học sinh và nhân viên trở lại. Tôi sẽ bắt đầu với các phương tiện đi 
lại. Tương tự như những gì Deb đã nêu về các biện pháp an toàn, các học sinh đi 
xe buýt của trường có thể sẽ thấy ít người hơn trên xe. Điều này sẽ gia tăng them 
khoảng cách giữa các học sinh trong suốt chuyến xe đến trường và về nhà. Học 
sinh sẽ phải đeo khăn che mặt, và cửa sổ xe buýt sẽ được mở hé để không khí có 
thể lưu thông. Các nhân viên đưa đón cũng đã tăng cường các quy trình làm sạch 
giữa các tuyến xe. 

Khi học sinh đến trường, dù đi bằng xe buýt hay do gia đình đưa đón, đều sẽ được 
giãn cách để điều tiết tốt hơn số lượng học sinh vào trường cùng một lúc và để 
thúc đẩy việc giãn cách xã hội. Cả học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu hoàn 
thành bảng cam kết xác nhận trước khi vào trường. Quan trọng là chúng tôi phải 
xác nhận được rằng học sinh và nhân viên sẽ không có triệu chứng khi học và làm 
việc tại trường. 

Trong lớp học, các bàn học sẽ được đặt cách xa nhau và chúng tôi sẽ hạn chế tối 
đa việc trộn lẫn học sinh trong suốt cả ngày. Các lớp học sẽ có ít học sinh hơn bình 
thường để tạo điều kiện cho việc giãn cách xã hội một cách tốt nhất có thể. Tất cả 
các việc đi lại của học sinh trong trường sẽ được giảm thiểu. Học sinh và nhân 
viên sẽ phải đeo khẩu trang hoặc khăn che mặt suốt cả ngày. Các trường học sẽ 
chuẩn bị sẵn khẩu trang cho những ai có nhu cầu. Nhân viên sẽ tuân thủ các quy 
trình vệ sinh trong lớp học, cũng như việc rửa tay và khử trùng tay thường xuyên 
sẽ diễn ra trong suốt cả ngày. 

Chúng tôi sẽ thay đổi quy trình phục vụ bữa ăn trưa và tìm cách phù hợp cho các 
hoạt động thể dục thể thao và các nhu cầu giao tiếp của học sinh. Chúng tôi biết 
rằng mình đang lên kế hoạch cho một trải nghiệm học tập rất quy củ, nhưng điều 
này sẽ cho đem đến cho học sinh tất cả những lợi ích của việc học và giảng dạy 
trực tiếp với giáo viên và bạn bè cùng lớp. Ngoài ra, chúng tôi sẽ có các kế hoạch 
ứng phó rõ ràng theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong trường hợp có người mắc 
COVID-19 ở trong trường. 

 

 



Alison:  

Cảm ơn, Bruce. Tôi biết rằng chúng tôi vừa đưa ra rất nhiều thông tin. Nhưng điều 
quan trọng nhất mà bạn cần biết là mọi thứ sẽ rất khác so với trước đây khi nhân 
viên và học sinh quay lại trường học. Vào cuối tuần này, nhân viên bậc tiểu học và 
các phụ huynh học sinh tiểu học sẽ nhận được bản khảo sát về việc trở lại trường 
học và chúng tôi mong rằng các nhân viên và gia đình sẽ hoàn thành bản khảo sát 
này. Những phản hồi của bạn sẽ đóng góp phần rất quan trọng cho việc lên kế 
hoạch của chúng tôi. 

Chúng tôi dự kiến sẽ bắt đầu cho học trực tiếp với học sinh từ mẫu giáo đến lớp 
hai; tuy nhiên kết quả khảo sát sẽ giúp đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu các bậc 
phụ huynh muốn, họ có thể chọn cho con em mình tiếp tục với chương trình học 
từ xa, nhưng chúng tôi yêu cầu các gia đình chắc chắn và cam kết với lựa chọn đó 
cho đến hết ngày 28 tháng 1, khi chúng tôi đánh giá lại nhu cầu của gia đình và 
nếu còn chỗ trống. Nếu bạn chọn học từ xa, giáo viên của con bạn có thể sẽ thay 
đổi. 

Tôi hiểu rằng việc học từ xa đã và đang là nỗi trăn trở của rất nhiều nhân viên và 
gia đình. Việc đưa học sinh và nhân viên trở lại trường học sẽ có những thách 
thức riêng của nó. Kính mời bạn theo dõi một hội thảo trên qua mạng khác của 
tòa thị chính sẽ diễn ra vào đầu tháng 10. Trong buổi họp này, chúng tôi sẽ chia sẻ 
thêm thông tin về tình hình trường lớp và trả lời các câu hỏi thắc mắc của bạn. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn khi kế hoạch được triển khai để nhân viên 
và gia đình thời gian lên kế hoạch một cách tốt và cụ thể nhất. Cảm ơn bạn đã 
xem và cảm ơn sự linh hoạt của bạn trong khi chúng tôi cố gắng giữ sức khoẻ cho 
các em có thể tiếp tục việc học của mình! Tôi rất trân trọng tất cả các bạn. 


