
Theo hướng dẫn của S.C. DHEC: Nếu 
 trường hợp COVID-19 trở lên được xác
định trong một lớp học trong vòng mười
bốn (14) ngày của nhau, học sinh và nhân
viên trong lớp học sẽ cách ly trong mười
bốn (14) ngày. Học sinh sẽ được học
thông qua mô hình học từ xa.

LỚP HỌC:

3 TRƯỜNG HỌC:

5%
Nếu tổng số người tại mỗi trường là 

                 hoặc hơn (bao gồm cả nhân        
               viên và học sinh) phải cách ly,
ban giám hiệu của trường và học khu sẽ
đánh giá mức độ hiệu của và an toàn để

vận hành trường hay không.

Nếu tổng số người tại mỗi
trường là 

 
hoặc hơn (bao gồm cả
nhân viên và học sinh)
phải cách ly, trường sẽ
chuyển sang mô hình học
từ xa cho toàn bộ học
sinh cho một chu kỳ ít
nhất là một tuần.

Nếu các dịch vụ vận hành (ví dụ: vận
chuyển, ăn uống, vệ sinh) cực kỳ hạn
chế do các nhân viên hoạt động trong
khu vực cách ly, học khu sẽ kích hoạt
học từ xa cho đến khi các dịch vụ
hoạt động được khôi phục trở lại.

Nếu nhu cầu theo dõi tiếp xúc cao
và/hoặc đợt nghỉ sắp tới hạn chế khả
năng thực hiện theo dõi tiếp xúc, học
khu sẽ kích hoạt học từ xa 
trong                       ngày.

HỌC KHU:

HOẶC

2-3

Trình kích hoạt eLearning

Nếu tổng số người tại mỗi trường là 
 

                   haowcj hơn (bao gồm cả
nhân viên và học sinh) phải cách ly,

trường sẽ chuyển sang mô hình học từ
xa áp dụng cho toàn bộ học sinh cho

một cho kỳ ít nhất là hai tuần.

10%

15%

Các chỉ số sẽ được cập nhật để phản ánh nhu cầu hiện tại khi
chúng tôi tiếp tục điều hướng COVID-19.
Trong trường hợp chúng tôi phải chuyển toàn bộ học sinh sang
học từ xa, khi quay lại trở lại, những học sinh học từ xa sẽ vẫn học
từ xa, còn những học sinh học trực tiếp sẽ quay lại học trực tiếp.

NLƯU Ý: 


