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Kính gửi phụ huynh / người giám hộ của Bayless
Mối quan tâm lớn nhất của chúng tôi là sức khỏe và sự an toàn của sinh viên, gia đình của họ và giảng
viên và nhân viên của chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng sẽ rất an toàn khi nói rằng khi Học kỳ mùa xuân kết thúc vào tháng 5, mọi người trong
cộng đồng trường học của chúng tôi có hy vọng trở lại một số ý nghĩa của Bình thường trong học kỳ
mùa thu này. Thật không may, do sự lan rộng liên tục của COVID-19, nó không xuất hiện mọi thứ sẽ
trở lại bình thường bất cứ lúc nào sớm
Đây là những gì chúng ta biết:
Chúng tôi chưa xác định hình thức hướng dẫn nào sẽ được sử dụng vào ngày 24 tháng 8, hoặc nếu
bây giờ hướng dẫn sẽ bắt đầu vào ngày đó. Vào thứ Năm, St. Louis County Health khuyến nghị các
trường chưa đưa ra những tuyên bố dứt khoát về việc hướng dẫn sẽ như thế nào khi Học kỳ mùa thu
bắt đầu. Giám đốc điều hành của St. Louis County Sam Page khuyến nghị các Khu vực được chuẩn
bị để cung cấp hướng dẫn ảo đầy đủ và thận trọng trong việc thiết lập một ngày chắc chắn để tiếp
tục hướng dẫn trực tiếp. BSD đang làm theo cả hai gợi ý này.
Quay lại hướng dẫn sử dụng Bay Bayless về Khung hướng dẫn Bên dưới có thể thay đổi. Hướng dẫn
nào sẽ giống như mùa thu này phụ thuộc vào những gì sẽ xảy ra với COVID-19 ở khu vực St. Louis
khi việc mở trường học đến gần.
Kể từ giữa tháng 3 khi virus được phát hiện lần đầu tiên trong khu vực của chúng tôi, các giảng viên
và nhân viên của Bayless School đã giải quyết một loạt các thách thức liên quan đến việc giảng dạy từ
xa cho học sinh, cung cấp bữa ăn cho các gia đình, đảm bảo nhu cầu xã hội / cảm xúc của chúng tôi
sinh viên và nhân viên được đáp ứng và quyết định hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện đặc biệt. Đại dịch
này có thể sẽ tiếp tục cung cấp những thách thức và kinh nghiệm học tập mới cho tất cả chúng ta.
Mặc dù dự đoán sớm ngược lại, khu vực St. Louis hiện đang trải qua một sự gia tăng đáng kể về số
lượng các trường hợp tích cực được báo cáo. Người lớn, đặc biệt là những người lớn tuổi và những
người có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do virus này.
Để duy trì sự thống nhất giữa các khu vực trường học St. Louis, các giám thị, chuyên gia chăm sóc sức
khỏe và nhân viên phòng y tế đã phát triển tài liệu Hướng dẫn trở lại trường học , mà các trường

Bayless sẽ sử dụng để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 trên toàn quận nếu và / hoặc khi chúng tôi
trở lại hướng dẫn trực tiếp vào mùa thu này.
Trong đại dịch tiếp diễn này, để lập kế hoạch và cung cấp hướng dẫn chất lượng cho học sinh của
chúng tôi, phụ huynh có hai lựa chọn để xem xét khi nào an toàn để quay lại hướng dẫn trực tiếp :
Lựa chọn thứ nhất: Học trực tiếp
Học sinh sẽ được hướng dẫn tại trường với các biện pháp an toàn và sức khỏe nâng cao, sẽ tập
trung vào việc xa cách xã hội, che mặt khi thích hợp, rửa tay, vệ sinh thường xuyên, sửa đổi
khối hướng dẫn, giảm thời gian chuyển tiếp, nghỉ ngoài trời, chạy xe buýt nhiều lần, không tụ
tập lớn, Vân vân.
Trong trường hợp cộng đồng của COVID-19 bảo đảm lịch trình của các trường sẽ được sửa đổi
hoặc các tòa nhà bị đóng cửa, một số hoặc tất cả các hướng dẫn sẽ chuyển sang học từ xa tại
nhà. Hướng dẫn sẽ bao gồm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh Bayless nhằm thúc đẩy
học tập, xã hội và học tập cảm xúc. Học sinh sẽ tham dự các lớp học trực tuyến tại nhà theo
lịch trình thường xuyên, cho phép chuyển tiếp dễ dàng hơn trở lại hướng dẫn tại chỗ khi các
trường mở cửa trở lại. Sự tham gia trực tuyến là cần thiết cho các yêu cầu tham dự và chính
sách chấm điểm sẽ được áp dụng cho khóa học theo lịch trình.
Lựa chọn thứ hai: Học ảo
Phụ huynh có thể chọn học sinh tham dự tất cả các lớp học trực tuyến tại nhà theo lịch trình có
cấu trúc bằng cách sử dụng nền tảng kỹ thuật số. Nhân viên của Bayless có thể cung cấp hướng
dẫn trực tiếp (đồng bộ) và được ghi lại (không đồng bộ), duy trì kết nối và hỗ trợ sinh viên làm
việc trong các khóa học cốt lõi và tự chọn. Thời gian sàng lọc tối thiểu hàng ngày có thể dao
động từ hai đến sáu giờ tùy theo cấp lớp của học sinh. Thực hành độc lập bổ sung, bài tập khóa
học, và đánh giá sẽ được yêu cầu. Sự tham gia là cần thiết cho các yêu cầu tham dự và chính
sách chấm điểm sẽ được áp dụng cho khóa học theo lịch trình. Phụ huynh chọn tùy chọn này sẽ
chọn nó cho (các) học sinh của họ cho toàn bộ học kỳ.
Trong những ngày tới, hiệu trưởng tòa nhà sẽ liên lạc với bạn và yêu cầu lựa chọn nào trong hai lựa
chọn bạn sẽ chọn cho (các) học sinh của mình khi an toàn để trở lại các tòa nhà của trường. Các hiệu
trưởng sẽ áp dụng thời hạn khi quyết định này phải được đưa ra để các giảng viên và nhân viên có thể
lên kế hoạch cho phù hợp. Thông tin cụ thể hơn về tòa nhà, bao gồm thông tin về các dịch vụ đặc biệt,
sẽ được chia sẻ với bạn trong những tuần tới để hỗ trợ bạn và học sinh chuẩn bị giảng dạy.
Bất kể tương lai có thể nắm giữ điều gì, hãy yên tâm rằng các giảng viên và nhân viên của Bayless sẽ
sẵn sàng hợp tác với bạn để đảm bảo rằng (các) học sinh của bạn tiếp tục học hỏi và phát triển một
cách an toàn.
Trân trọng,
Ronald J. Tucker

Khu học chánh Bayless
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRONG CÁ NHÂN
HỌC & HIỆN NAY
• Thay đổi lịch trình lớp sẽ được thực hiện ở mỗi cấp để giảm thiểu phơi
nhiễm.
• Lớp học bố trí và instructiona l thực hành sẽ được sửa đổi để cho phép cho
khoảng cách xã hội.
• Học sinh sẽ thực hành cách xa xã hội trong khi di chuyển qua hành lang.
• Giáo dục thể chất sẽ được dạy bên ngoài càng nhiều càng tốt.
THỦ TỤC HÀNG NGÀY
Các bữa ăn
Thời gian ăn trưa so le và các địa điểm thay thế cho bữa trưa sẽ được sử dụng
cho các mục đích xa cách xã hội.
Đến
Học sinh sẽ đến theo ca dựa trên các chuyến xe buýt và đi trong tất cả các lối
vào có sẵn ở phía trước của tòa nhà. Phụ huynh sẽ không thể dẫn học sinh vào
tòa nhà.
Sa thải
Sa thải sinh viên sẽ được loạng choạng dựa trên các tuyến xe buýt và t phương
pháp ransportation và sử dụng tất cả các lối ra có sẵn trong cả tòa nhà.
SỨC KHỎE, SỨC KHỎE & HY SINH
• Phụ huynh phải tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho (các) con của mình
theo Danh sách kiểm tra vệ sinh sức khỏe COVID-19 do Học khu cung cấp. Nếu có
bất kỳ lý do nào khiến việc vệ sinh và vệ sinh toàn diện của con bạn không
được tốt vì bất kỳ lý do gì, bạn hàng ngày, sử dụng các chất khử trùng được
phê duyệt. Cao-tra ffi c khu vực sẽ kinh nghiệm tăng làm sạch và khử trùng
trong suốt cả ngày.
• Nếu con bạn cảm thấy không khỏe, vì bất kỳ lý do gì, trẻ sẽ được gửi về nhà.
phải giữ anh ấy / cô ấy ở nhà
• Tất cả nhân viên phải hoàn thành sàng lọc tự đánh giá tiêu chuẩn trước khi
báo cáo công việc. Nhân viên sẽ không được phép làm việc nếu họ thất bại trong
quá trình sàng lọc.
• Chất khử trùng tay sẽ có sẵn trong các lớp học và các tòa nhà và học sinh sẽ
được yêu cầu rửa tay nhiều lần trong ngày.
• Trước khi tham dự, TẤT CẢ học sinh phải xuất trình tài liệu về tình trạng
tiêm chủng cập nhật, bao gồm tháng, ngày và năm của mỗi lần tiêm chủng. Sẽ
không có miễn trừ được thực hiện trừ khi con bạn được miễn trừ y tế từ bác sĩ,
hoặc miễn trừ tôn giáo từ sở y tế. Những miễn trừ này phải có trong hồ sơ

trước ngày học đầu tiên . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến tiêm chủng,
xin vui lòng liên hệ với y tá trường học của bạn.
MẶT NẠ
• Tại thời điểm này, tất cả các giảng viên và nhân viên sẽ được yêu cầu đeo
khẩu trang. Một tấm chắn mặt sẽ được cung cấp cho tất cả các giảng viên.
• Vào thời điểm này, học sinh từ lớp 4 trở lên sẽ được yêu cầu đeo khẩu trang.
• Nhân viên và học sinh sẽ được hướng dẫn cách thức phù hợp để che mặt.
• Bất kỳ học sinh nào (PK-3) đều có thể đeo mặt nạ nếu chọn.
TÌNH NGUYỆN VIÊN VÀ KHÁCH HÀNG
Không có cha mẹ, du khách hoặc tình nguyện viên sẽ được phép vào các tòa nhà
cho đến khi có thông báo mới.
VẬN CHUYỂN
• Chúng tôi dự định cung cấp hai lượt chạy cho mỗi điểm dừng xe buýt để thúc
đẩy sự xa cách xã hội trên các xe buýt của chúng tôi. Giám đốc giao thông
trường sẽ chỉ định thời gian xe buýt và dừng. Tất cả các sinh viên sẽ được chỉ
định chỗ ngồi. Tất cả các tuyến xe buýt có độ dài dưới 15 phút.
• Tài xế xe buýt sẽ đeo mặt nạ trong khi học sinh có mặt trên xe buýt. Xe buýt
sẽ được khử trùng nhiều lần hàng ngày.
• Học sinh sẽ bị xa cách trên tất cả các xe buýt, một học sinh mỗi chỗ ngồi.
Học sinh sẽ được ngồi cạnh cửa sổ hoặc ngồi cạnh lối đi, mọi chỗ ngồi khác.
• Phụ huynh được khuyến khích cho phép con đi bộ đến / từ trường hoặc cung cấp
dịch vụ vận chuyển đến và từ trường.
• Nếu đi xe buýt, tất cả học sinh Lớp 4 trở lên phải đeo khẩu trang.
• Học sinh phải lấp đầy chỗ ngồi từ sau ra trước và sẽ có chỗ ngồi được chỉ
định.
HOẠT ĐỘNG CO-HIỆN NAY / TUYỆT VỜI
• Dạy kèm sẽ tiếp tục theo kế hoạch với khoảng cách xã hội phù hợp.
• Tất cả các hoạt động ngoại khóa sẽ được thực hiện theo hướng dẫn cách xa xã
hội. Thông tin thêm sẽ được chia sẻ bởi các nhà tài trợ hoạt động.

Khu học chánh Bayless
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VIRTUAL

TRUY CẬP
• Học tập ảo sẽ được cung cấp như một sự lựa chọn cho phụ huynh trong năm học
20-21, ngay cả khi trường học đang hoạt động trên cơ sở cá nhân. Phụ huynh có
thể chọn học trực tuyến nhưng phải đồng ý sử dụng tùy chọn cho toàn bộ học kỳ
để cung cấp tính liên tục.
• Nếu Bayless phải đóng các tòa nhà do COVID, tất cả các học sinh sẽ chuyển
sang ALL inst VIRTUAL r uction và mỗi học sinh sẽ theo kế hoạch này.
HỌC & HIỆN NAY
• Học sinh sẽ được yêu cầu hoàn thành bài học và bài tập trên lớp. Lịch trình
hàng ngày cụ thể sẽ được chia sẻ vào tháng 8 bởi hiệu trưởng hoặc giáo viên
của bạn.
• Các bài học và hoạt động sẽ được chia sẻ thường xuyên từ các giáo viên cấp
lớp và sẽ tuân theo các tiêu chuẩn ngoại khóa được tiểu bang phê duyệt.
• Học sinh dự kiến sẽ tham gia vào thời gian sàng lọc hàng ngày tùy thuộc vào
cấp lớp của họ. Thực hành độc lập, bài tập khóa học, và đánh giá sẽ được yêu
cầu.
• Ở trường trung học và trung học cơ sở, hướng dẫn và đánh giá nội dung sẽ
được cung cấp thông qua Edgenuity và các nền tảng khác, sẽ cung cấp nội dung
video và bài học.
• Hướng dẫn bổ sung cho môn Ngữ văn và Toán học tiếng Anh có thể được cung cấp
thông qua i -Ready , Google Classroom và Zoom .
• Ở trường trung học, hướng dẫn trực tuyến Edgenuity cung cấp một chương trình
trực tuyến đầy đủ với nhiều khóa học cốt lõi và tự chọn đáp ứng yêu cầu tốt
nghiệp của Missouri.
• Các giáo viên có trình độ và được chứng nhận cao của Bayless School District
sẽ được chỉ định trực tiếp để theo dõi tiến bộ của học sinh, cung cấp phản hồi
về công việc của học sinh và trả lời các câu hỏi.
• Học sinh đủ điều kiện sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ được cung cấp hoặc sắp
xếp bởi Học Khu Đặc Biệt
CÔNG NGHỆ
• Tất cả học sinh phải có truy cập internet tại nhà và máy tính.
• Hãy liên hệ với tòa nhà của bạn Prin c iPal nếu bạn không có Wi-Fi trong nhà
của bạn và / hoặc cần Chromebook cho con quý vị.
• Phụ huynh và học sinh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc công nghệ do quận cung
cấp.
LẬP TRÌNH

Đánh giá
Tất cả các sinh viên dự kiến sẽ tham gia vào các đánh giá địa phương và tiểu
bang có thể được yêu cầu trong năm.
Lớp s
• Các lớp sẽ phản ánh thành tích của học sinh đối với các bài tập, đánh giá và
nắm vững các tiêu chuẩn cấp lớp.
• Các lớp sẽ được chỉ định trong một định dạng truyền thống và được ghi vào
thẻ báo cáo hàng quý.
Hoàn thành công việc
Học sinh sẽ phải hoàn thành tất cả các công việc khóa học, nộp bài tập đúng
hạn và liên lạc thường xuyên với giáo viên của họ.
Lịch trình
• Các lớp học trực tuyến sẽ theo lịch của Học khu. Ngày đầu tiên đến trường là
ngày 24 tháng 8 năm 2020. Học sinh chọn hướng dẫn ảo cho học kỳ đầu tiên sẽ
bắt đầu các lớp học trực tuyến vào ngày hôm đó.
• Nếu Bayless phải đóng các tòa nhà của chúng tôi cho các vấn đề liên quan đến
COVID, hướng dẫn ảo sẽ bắt đầu ngay khi được hiệu trưởng hướng dẫn.
Kỳ vọng của phụ huynh
• Phụ huynh sẽ xem xét công việc của học sinh
chẽ các cập nhật của giáo viên và khóa học sẽ
• Phụ huynh sẽ liên lạc với giáo viên Bayless
học thuật.
• Phụ huynh tiểu học sẽ xem xét hoàn thành và
ngày bằng cách truy cập Seesaw và i -Ready.

thường xuyên và theo dõi chặt
được gửi thường xuyên.
với các câu hỏi hoặc thắc mắc về
tiến bộ công việc của trẻ hàng

TRỌNG TÂM
Trong hầu hết các này unus u al thời gian, tùy chọn ảo của chúng tôi được
thiết kế để cung cấp fl tính linh hoạt để duy trì sự an toàn và học tập cho
mọi người.
Hướng dẫn ảo cho phép Bayless cung cấp cho cộng đồng của chúng tôi trong
trường hợp đóng cửa hoặc tăng cường các đơn đặt hàng xã hội từ chính quyền Hạt
hoặc Tiểu bang.
Học ảo là chuyên môn cao cho từng cấp lớp. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết
về hướng dẫn ảo từ giáo viên cấp lớp và hiệu trưởng trước khi bắt đầu đi học.
H SUP TRỢ CỘNG ĐỒNG & NGOÀI RA
Các cố vấn, y tá và nhân viên xã hội sẽ tiếp tục có mặt để hỗ trợ các gia đình
chọn giáo dục ảo hoặc trong trường hợp Bayless phải đóng cửa các tòa nhà của
chúng tôi.

