Mô hình học hỗn hợp (hybrid)ở Meredith 2020
Chúng tôi rất vui mừng chào đón học sinh trở lại trường của chúng tôi để được hướng dẫn hỗn hợp!
Mọi thứ sẽ cảm thấy khác đi khi chúng tôi tuân theo các hướng dẫn của CDC để tối đa hóa các nỗ lực
giảm thiểu. Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn các quy trình cập nhật và kỳ vọng đối với mô hình
hybrid.

CÁCH HỌC HỖN HỢP
•

•

Những ngày học ở trường: Học sinh sẽ học ở Meredith 2 hoặc 3 ngày mỗi tuần vào những ngày được ấn
định. Mỗi ngày, học sinh sẽ có 6 tiết học. Để giảm bớt sự di chuyển và số lượng liên lạc, học sinh thường sẽ ở
trong phòng đã được chỉ định và giáo viên của từng tiết học sẽ luân phiên tới dạy ở phòng đó.
Những ngày học online ở nhà: Học sinh sẽ phải học tập theo yêu cầu. Giáo viên sẽ dạy học sinh theo nhiều
cách bao gồm tự và / hoặc thực hành để củng cố và khen ngợi kinh nghiệm từ những ngày học trực tiếp, gặp
gỡ trực tiếp với giáo viên, v.v. Học sinh sẽ sử dụng Teams và Canvas để tiếp cận trải nghiệm học tập.

HYBRID CO-HORTS
Học sinh nào đã chọn học hỗn hợp sẽ học ở Meredith vào những ngày đã được chỉ định.
• Thứ hai-Thứ ba-Luân phiên những ngày thứ tư
HOẶC
• Thứ năm- Thứ sáu - Luân phiên những ngày thứ tư

Giờ tới trường:
•
•
•

8:30 sáng đến 3:25 chiều

Hành lang và phòng đón khách sẽ KHÔNG được mở cho học sinh ngoài giờ học.
Lúc 8 giờ sáng, trường sẽ mở cửa. Các học sinh sẽ đi thẳng vào lớp học đầu tiên của chúng.
Tan trường lúc 3 giờ 25.

Đến
Đến đúng giờ
Lối vào xe buýt
Bãi đậu xe hướng Tây
Bãi đậu xe giữa Hoover- Meredith
trên đường 47
• Học sinh Lớp 6 vào cửa trước
• Cho học sinh đi bộ và phụ
ở hướng đông
huynh đưa học sinh tới
• Cho học sinh đi bộ và phụ
huynh đưa học sinh tới
• Học sinh Lớp 7 vào cửa trước
• Vào bằng cửa bên vào cánh
gần phía các lớp học của chúng
phía Tây của lớp 7
• Vào cửa hướng Nam của
nhất
trường
• Đi thẳng đến lớp đã được chỉ
• Học sinh Lớp 8 vào cửa trước
định cho chúng
• Đi thẳng đến lớp đã được chỉ
ở hướng Tây
định cho chúng
• Dùng nước sát trùng cho tay
• Đi thẳng đến lớp đã được chỉ
khi chúng vào lớp học
• Dùng nước sát trùng cho tay
định cho chúng
khi chúng vào lớp học
• Dùng nước sát trùng cho tay
khi chúng vào lớp học
Đến trễ: Học sinh sẽ bấm chuông ở cổng trước. Nhân viên văn phòng sẽ cho phép chúng vào. Chúng sẽ đi
thẳng tới lớp học của chúng.
Về sớm: Các phụ huynh cần gọi Văn phòng điểm danh ở số 242-7267. Học sinh sẽ được cho ra khỏi lớp học
của chúng.

•
•
•

Vì hướng dẫn trực tiếp sẽ cô đọng, điều quan trọng là học sinh phải đến đúng giờ để sẵn sàng học.

Trong khi học sinh đến và tan học trong khuôn viên trường học, chúng bắt buộc phải đeo khẩu trang và
đứng xa khoảng cách với người khác.
Phụ huynh/Người chăm sóc trẻ phải ở trong xe của họ trong thời gian đưa và đón.

TAN TRƯỜNG:
•
•
•
•
•
•
•

Học sinh sẽ ra về lúc 3 giờ 25. Chúng tôi sẽ trì trệ việc ra về để đảm bảo có thể duy trì khoảng cách xã hội.
Phải đeo khẩu trang ngoài sân trường khi tan học.
Anh chị em và những người đi xe chung sẽ cần gặp nhau bên ngoài, cách xa trường.
Học sinh sẽ không được phép đi bộ bên trong trường giữa Hoover và Meredith.
Vào những ngày đã được chỉ định, học sinh có thể nhận thêm thức ăn khi rời đi để bổ sung vào bữa ăn cho
những ngày học online ở nhà. Học sinh sẽ nhận được thông báo trước về thời gian.
Học sinh không được vào lại tòa nhà sau khi ra khỏi.
Không học sinh nào được phép vào trong trường sau 3 giờ 45 trừ khi dưới sự giám sát trực tiếp của giáo
viên, huấn luyện viên hoặc nhà tài trợ.

BẮT BUỘC PHẢI CÓ KHẨU TRANG
•
•
•
•

Mọi người sẽ phải đeo khẩu trang che miệng và mũi, ngoại trừ khi ăn sáng và ăn trưa hoặc trong những giờ
nghỉ giải lao được chỉ định rõ ràng.
Bandanas và gators không được chấp thuận.
Bất kỳ ai muốn được miễn từ chính sách đeo khẩu trang phải cung cấp tài liệu cho y tá trường.
Face shields không phải là sự thay thế thích hợp cho khẩu trang nhưng có thể được sử dụng với khẩu trang.

RỬA TAY
•
•
•

Nhân viên sẽ khuyến khích học sinh khử trùng tay của chúng thường xuyên trong ngày.
Nước khử trùng tay được cung cấp trong tất cả các lớp và khắp trường.
Các bảng hiệu trong nhà vệ sinh được đăng tải để nhắc nhở học sinh cách rửa tay đúng cách.

MÁY UỐNG NƯỚC
•
•

Tất cả các máy uống nước sẽ bị tắt NGOẠI TRỪ đối với các máy uống nước đóng chai ở hành lang của lớp PE.
Học sinh có thể tự mang theo bình nước và mang bình về nhà để rửa và đổ đầy nước mỗi ngày.

CÁC PHÒNG VỆ SINH
•
•
•

•

Học sinh sẽ có thể sử dụng phòng vệ sinh vào giờ ăn trưa và trong thời gian nghỉ giải lao.
Số người vào trong phòng vệ sinh sẽ bị hạn chế. Mỗi toilet và bồn rửa tay kế bên sẽ được đánh dấu không sử
dụng được để đảm bảo khoảng cách xã hội.
Các biển báo sẽ được dán lên để nhắc nhở học sinh về số người có thể ở trong nhà vệ sinh cùng một lúc và
cách rửa tay đúng cách.
Nhà vệ sinh sẽ được khử trùng thường xuyên suốt ngày.

TỦ ĐỂ ĐỒ Tù để đồ sẽ không được giao trong năm nay trừ khi phụ huynh / người giám hộ yêu cầu và theo
quyết định của ban giám hiệu nhà trường..

ĂN SÁNG và ĂN TRƯA
•
•
•
•

Nhân viên phòng ăn sẽ quét ID để học sinh không cần chạm vào bàn phím để bấm số ID.
Điểm tâm sáng sẽ có sẵn để Lấy và Đi để mang vào lớp học mỗi ngày. Học sinh sẽ ăn ở chỗ ngồi đã được chỉ
định..
Bữa trưa sẽ được phục vụ trong phòng ăn. Chỗ ngồi trong phòng ăn sẽ được dán nhãn để tối đa hóa khoảng
cách giữa các học sinh.
Học sinh sẽ ngồi vào chỗ ngồi được chỉ định theo sơ đồ chỗ ngồi để dễ truy tìm tiếp xúc.

CÁC HÀNH LANG
•
•
•
•

Việc di chuyển của học sinh qua các hành lang sẽ bị hạn chế và có sự giám sát.
Học sinh phải đeo khẩu trang che miệng và mũi.
Học sinh sẽ duy trì khoảng cách xã hội thích hợp bằng cách sử dụng chiều dài tối thiểu của một sải tay ở
giữa.
Học sinh không được tụ tập ở hành lang. Họ phải tiếp tục di chuyển đến đích của họ.

CÁC LỚP HỌC
•
•

•
•
•
•

Học sinh sẽ ở với cùng một nhóm học sinh suốt cả ngày nhiều nhất có thể..
Để giảm bớt sự di chuyển và số lần tiếp xúc, chúng tôi sẽ nỗ lực để giữ học sinh trong phòng được chỉ định
và giáo viên sẽ luân phiên. Trong một số trường hợp, điều này là không thể nên học sinh sẽ đến gặp giáo
viên.
Học sinh sẽ được xếp vào các bàn / chỗ ngồi quay mặt về cùng một hướng và tản ra càng xa càng tốt.
Học sinh sẽ phải ở trong không gian được chỉ định của họ để giảm thiểu tiếp xúc và tạo điều kiện thuận lợi
cho việc truy tìm liên hệ.
Giáo viên sẽ tránh vào chỗ của học sinh..
Mỗi ngày, máy tính để bàn và các điểm tiếp xúc nhiều khác sẽ được làm sạch bằng chất tẩy rửa và khử trùng
gốc peroxide đã đăng ký với EPA.

LUYỆN TẬP KHẨN CẤP
•
•
•

Luyện tập khi có cháy: Mỗi nhóm sẽ tham gia một lần tập khi có lửa cháy trong học kỳ 1
Luyện tập khi có lốc xoáy: Mỗi học sinh sẽ được chỉ dẫn phải làm gì trong trường hợp có lốc xoáy bằng cách
sử dụng nền tảng thật trên mạng.
Luyện tập khi có kẻ xâm nhập: Tập khoá bên trong và bên ngoài sẽ được tiến hành.

TRƯỜNG CẤP THẺ CHỨNG MINH HỌC SINH
•
•

Học sinh sẽ phải đeo ID do trường cấp trên dây buộc.
Thẻ học sinh sẽ được cà cho bữa ăn sáng và bữa ăn trưa để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 bằng cách sử
dụng bàn phím.

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP HỌC KỲ 1
Kỳ 1: 26 tháng 8- 30 tháng 10, 2020

•
•
•
•

Kỳ 2: 4 tháng 11- 15 tháng 1, 2021

Học sinh sẽ có 4 lớp chính hàng ngày: Toán, Khoa học, Cá nhân & Xã hội, và Ngôn ngữ & Văn học.
Học sinh sẽ có 2 lớp học Cơ bản Ứng dụng hàng ngày: Thể dục, Sức khỏe, Nghệ thuật Thị giác, Công nghệ,
Tiếng Tây Ban Nha và Nghệ thuật Biểu diễn.
Các khóa học Cơ bản Ứng dụng sẽ luân phiên để học sinh có 2 lớp mỗi kỳ.
Các học sinh học hỗn hợp ghi danh học ở Central Academy sẽ có một không gian được giám sát tại Meredith
để tham gia các lớp học ở Central online.

TRỢ GIÚP KỸ THUẬT
•
•

Khi gặp sự cố về kỹ thuật, hãy liên hệ với giáo viên. Giáo viên có thể giúp đỡ các vấn đề nhỏ và có thể hướng
dẫn bạn để được hỗ trợ thêm nếu cần.
Học sinh và gia đình cũng có thể gọi đường dây The technology tip ở số 242-8221 giữa 8 giờ sáng và 4 giờ
chiều để được trợ giúp.

THÔNG TIN VỀ XE BUÝT DART
•
•
•
•
•

Mỗi xe buýt sẽ không chở quá 30 nggười, và DART không hứa duy trì được khoảng cách xã hội.
Học sinh phải đeo khẩu trang trên xe buýt.
Học sinh sống cách trường trên hai miles và trong phạm vi trường Meredith sẽ được cấp con tem trên thẻ
học sinh để được đi xe buýt DART miễn phí.
Chỉ những học sinh có tem mới có thể sử dụng ID do trường cấp của họ làm thẻ đi xe buýt trước giờ học, sau
giờ học trước 4 giờ 30 chiều và trong ngày học bình thường.
Tất cả thẻ học sinh của DMPS có thể dùng như vé đi xe buýt miễn phí theo ngày giờ dưới đây:
Những ngày trong tuần sau 4 giờ 30 chiều
Những ngày cuối tuần / Những ngày lễ/ Nghỉ xuân / Nghỉ đông

Nghỉ hè – cả ngày – cho tới khi trường vô học lại

HIỆN DIỆN CHO NHỮNG NGÀY TỚI TRƯỜNG
•

•

Những học sinh tới trường PHẢI khoẻ mạnh.
Những học sinh bị bệnh hoặc sống với người bị COVID-19 phải ở nhà và gọi Attendance Office ở số 2427267 để tường trình lý do vắng mặt.
Các giáo viên sẽ điểm danh cho mỗi tiết học.

•

Những học sinh tới trường trễ phải đi ngay vào lớp học của chúng một khi bước chân vào cửa trường.

•

THAM DỰ (HIỆN DIỆN) NHỮNG NGÀY HỌC ONLINE:
•
•
•

•

Nhiều phương thức tham gia trong cùng một ngày.
Các giáo viên sẽ đánh dấu sự tham gia của học sinh hàng ngày chậm nhất là đến buổi tiếp trưa ngày sau.
Để được đánh dấu là có tham gia học sinh phải đáp ứng ít nhất một trong các tiêu chí sau:
SL - tham gia học tập đồng bộ (học sinh tham gia vào một bài học nhóm, đồng bộ hoặc tham gia qua ghi
âm)
CV - Canvas module participation (Học sinh tham gia qua canvas module(s))
WS - Nộp bài vở (Học sinh đã nộp bài là bằng chứng)
OH – Họp trong giơơừ làm việc (học sinh gặp/ nói chuyện riêng với giáo viên về nội dung giảng dạy)
Nếu học sinh không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào trong số này để tham gia, hồ sơ tham gia hàng ngày sẽ được
cập nhật là không tham gia (NP).

CHÍNH SÁCH HỌC TRUNG THỰC
Triết lý
Tính trung thực trong học tập là một tập hợp các giá trị và kỹ năng thúc đẩy tính liêm chính của cá nhân và thực
hành hiệu quả trong giảng dạy, học tập và đánh giá. Cộng đồng Hoover và Meredith rất coi trọng tính trung thực
trong học tập. Sự trung thực là điều bắt buộc phải có của tất cả người học và được nhân viên giảng dạy và cộng
đồng trường học làm mẫu và giám sát. Hồ sơ Người học IB nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với người học
phải là:
• Nguyên tắc - Học viên ghi công người khác về ý tưởng và công việc của họ
• Quan tâm - Học viên được tôn vinh vì những suy nghĩ, ý tưởng và công việc của riêng họ
• Phản ánh – Học viên được đánh giá dựa trên công việc của chính họ
• Người suy nghĩ - Học viên phát triển quan điểm và ý tưởng của riêng họ

Định nghiã
Academic Honesty (Tính trung thực trong học tập) thúc đẩy tính chính trực của cá nhân, việc sử dụng các ý
tưởng ban đầu và ghi nhận đầy đủ công việc của người khác.
Plagiarism (Đạo văn) là sử dụng lời nói hoặc suy nghĩ của người khác mà không ghi nhận hoặc xác nhận nguồn.
Cheating (Gian lận) là một nỗ lực để đạt được lợi thế không công bằng bằng cách sử dụng sai công nghệ, yêu
cầu sản phẩm không nguyên bản và sử dụng các nguồn trái phép để nhận được tín dụng.
Copying (Sao chép) là sao chép các câu trả lời hoặc công việc cho một người nào đó hoặc cho phép người khác
sao chép công việc.

Vai trò và Trách nhiệm
Các giáo viên
•
•
•
•

Cung cấp hướng dẫn rõ ràng cho các bài vở học tập
Hướng dẫn học viên cách trích dẫn nguồn và tránh đạo văn
Mô hình thực hành tốt về tính trung thực trong học tập
Sắp xếp các bài tập lớn và tạo “các điểm kiểm tra” trong suốt quá trình

Các học viên
Làm
Sản xuất tác phẩm gốc
Tôn trọng nỗ lực sáng tạo của người khác
Trích dẫn thông tin từ các nguồn khác
Thừa nhận công việc hợp tác
Sử dụng phương pháp trích dẫn nguồn được công
nhận

Đừng làm
Cho phép người khác sao chép công việc
Làm bài tập cho những học viên khác
Sử dụng công nghệ cho mục đích gian lận
Sao chép từ những học viên khác
Đạo văn

Các bậc phụ huynh
• Cho phép và khuyến khích học viên thể hiện khả năng làm việc và suy nghĩ của họ
• Hiểu và ủng hộ chính sách trung thực trong học tập của trường học
Quá trình và Hậu quả
Nếu nghi ngờ sự thiếu trung thực trong học tập, sự việc sẽ được điều tra để xác định xem có vi phạm xảy ra hay
không. Nếu một trường hợp không trung thực trong học tập được phát hiện, hành vi sai trái sẽ được ghi lại và
học sinh sẽ được yêu cầu nộp lại bài vở. Tái phạm và / hoặc vi phạm hành vi sai trái nghiêm trọng sẽ dẫn đến
hình thức kỷ luật được nêu trong quy tắc ứng xử của khu học chánh Des Moines.

THỦ TỤC Y TẾ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meredith có một y tá trường làm cả ngày, nhiệm vụ hỗ trợ học sinh và nhân viên về các vấn đề sức khỏe.
Trong trường hợp khẩn cấp, nhân viên sẽ liên hệ với y tá để gặp học sinh ngay lập tức.
Các thủ tục mới được đưa ra để hạn chế số lượng học sinh trong văn phòng y tế và ngăn chặn sự lây lan của
COVID-19.
Những học sinh nghi ngờ có COVID-19 sẽ được y tá đánh giá. Phụ huynh sẽ được thông báo về các biện pháp
thích hợp.
Sẽ có một phòng cách ly ngoài văn phòng chính dành cho học sinh có các triệu chứng của bệnh truyền
nhiễm. Học sinh sẽ bị cách ly và PHẢI được cha mẹ hoặc người giám hộ đến đón càng sớm càng tốt.
Các giáo viên sẽ giúp học sinh đặt lịch hẹn với y tá về các bệnh khác và thương tích nhẹ trong ngày học. Thẻ
học sinh và thẻ dùng chung để gặp y tá sẽ không còn được sử dụng.
Lý do y tế để miễn tập Thể dục phải được chuyển cho giáo viên đứng lớp, giáo viên sẽ thông báo cho y tá để
được chấp thuận.
Phòng vệ sinh của văn phòng y tế sẽ chỉ dành cho học sinh trong sự chăm sóc của y tá.
Phụ huynh hoặc người giám hộ nên thông báo cho Văn phòng Điểm danh 242-7267 trước các cuộc hẹn
khám sức khỏe / nha khoa / thị lực trong giờ học. Vui lòng nêu ngày, giờ và loại hẹn.

•
•

Các chấn thương cần được chăm sóc y tế hoặc nha khoa hoặc nghỉ học phải được báo cáo cho Văn phòng
Điểm danh 242-7267. Thư ký điểm danh sẽ thông báo cho y tá.
Tất cả thuốc phải được lưu trữ trong văn phòng y tá theo chính sách của học khu. Học sinh mang theo ống
hít thở trong giờ học phải cung cấp phiếu cho phép hàng năm của bác sĩ. Học sinh có thể nhận được tối đa 5
liều Acetaminophen hoặc Ibuprofen trong năm học VỚI sự cho phép của phụ huynh.

