Các câu hỏi thường gặp (và câu trả lời)
Kính gửi Cộng đồng Mt. Pleasant,
Chúng tôi rất vui mừng được chuyển sang giai đoạn hai của Kế hoạch Mở lại Trường, Chương
trình kết hợp hai cách dạy học. Chúng tôi đã và đang làm việc chăm chỉ để phát triển các thời
khóa biểu và nâng cấp các cơ sở vật chất và kế hoạch về an toàn của chúng tôi. Cảm ơn tất cả
các Bên liên quan đã cung cấp những ý kiến quý giá cho chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục làm việc
với các đơn vị thương lượng để đàm phán về tác động của việc quay lại học tại trường. Hy vọng
rằng phần “Hỏi Đáp” trong tài liệu này sẽ hữu ích cho quý vị. Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui
lòng tham dự Buổi Họp Thông Tin dành cho Phụ huynh vào ngày 23 tháng 3 hoặc liên lạc với
Hiệu trưởng tại trường của quý vị.
Mốc thời gian của chúng tôi để cho học sinh dần dần trở lại trường học là như sau:
Ngày trở lại trường học
➢ Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 -Khối lớp Mẫu giáo
Chuyển tiếp (TK), Lớp 4, 5 & Lớp Giáo dục
Đặc biệt trong trường tiểu học
➢ Thứ Tư, ngày 14 tháng 4 - Khối lớp 6, 7, 8
➢ Thứ Năm, ngày 15 tháng 4 - Khối lớp 1, 2, 3
➢ Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 - Khối lớp Mẫu giáo

Buổi Họp Thông Tin dành cho Phụ Huynh
Thứ Ba, ngày 23 tháng 3, Họp Phụ huynh:
● Trường IJA vào lúc 5:30 chiều
● Trường Tiểu học RS, MP & VV vào lúc 5:30
chiều
● Trường AB vào lúc 6:15 chiều

Khi trường mở cửa trở lại, con của tôi có thể tiếp tục được dạy bởi giáo viên hiện tại và đến
học trường hiện tại không?
Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cho các em học sinh tiếp tục được dạy bởi giáo viên và
trường học của các em. Chúng tôi biết rõ rằng đây là một yếu tố quan trọng đối với các gia đình.
Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng muốn đến trường học trở lại và không phải nhân viên
nào cũng có thể đến trường để dạy học. Chúng tôi có thể cần thực hiện một số thay đổi để cân
bằng các lớp nhằm đảm bảo an toàn cũng như tính nhất quán.
Việc giảng dạy tại lớp sẽ như thế nào trong mô hình này?
Học sinh sẽ đeo khẩu trang, xếp hàng theo các dấu trên sàn, cách nhau sáu feet và đi vào
các lối được chỉ định. Khi học sinh vào trường, các em sẽ được xác minh rằng phụ huynh đã
hoàn thành bản kiểm tra triệu chứng hàng ngày. Các em sẽ vệ sinh tay và được đo nhiệt độ. Phụ
huynh sẽ thả con họ ở cổng vào. Học sinh sẽ được hướng dẫn đến lớp để rửa/vệ sinh tay. Sau khi

vào lớp, các học sinh sẽ ngồi vào bàn của các em (đều được bố trí xa nhau) và tương tác với giáo
viên và với bạn học. Một số giáo viên có thể tập trung vào việc dạy về cảm xúc xã hội trong khi
những giáo viên khác có thể tập trung vào môn toán hoặc một môn khác trong giờ học đó. Mỗi
học sinh sẽ được cung cấp tài liệu riêng trong lớp học. Khi tan học, học sinh sẽ đi bộ đến lối ra
của khuôn viên trường, nơi các em sẽ gặp phụ huynh/người chăm sóc, hoặc đi bộ về nhà.
Tại sao các lớp học không mở toàn thời gian?
Để duy trì các quy định về khoảng cách an toàn được khuyến nghị cho sự an toàn của tất
cả học sinh và nhân viên, số lượng học sinh trong một phòng tại một thời điểm đều bị giới hạn
bởi không gian trong lớp học. Ngoài ra, khi khảo sát các gia đình của chúng tôi, dưới 50% số gia
đình cho biết họ sẵn sàng cho con họ trở lại trường học. Để đáp ứng nhu cầu của tất cả các gia
đình tại thời điểm này trong năm học và cần sự nhất quán, chúng tôi đã phát triển các thời khóa
biểu kết hợp việc học từ xa và tại trường.
Khi nào cha mẹ sẽ được yêu cầu cam kết về việc cho con họ trở lại trường học với chương
trình kết hợp hoặc cho con họ tiếp tục học tập từ xa?
Hiệu trưởng của các trường đang nhiệt tình phát triển danh sách học sinh và thời khóa biểu
cho mỗi lớp dựa trên cuộc khảo sát Trở lại Trường học đầu tiên và các cuộc gọi điện thoại. Phụ
huynh sẽ được yêu cầu lập lời cam kết sau khi thời khóa biểu đã được hoàn thành. Chúng tôi dự kiến
sẽ gửi thời khóa biểu được hoàn thành kèm theo lời yêu cầu sự cam kết của quý vị vào ngày 22 tháng
3 (quý vị cần phải trả lời trước hoặc vào ngày 25 tháng 3). Một bản Thỏa thuận giữa Phụ huynh-Học
khu MPESD (Bấm vào đây) sẽ tượng trưng cho các kỳ vọng chung về an toàn sức khỏe.
Nếu gia đình chúng tôi chọn chương trình học tập kết hợp, sau này chúng tôi có thể trở lại
chương trình học tập từ xa không?
Giống như các học khu khác trong khu vực, chúng tôi cần có được sự cam kết từ các gia
đình về ý muốn của họ đối với chương trình học từ xa hoặc chương trình kết hợp để chúng tôi có
thể lên kế hoạch. Mặc dù các gia đình quyết định cho con đến trường học vẫn có thể trở lại
chương trình học tập từ xa, chúng tôi sẽ không thể giúp các gia đình sau này muốn chuyển sang
chương trình học tại trường. Điều này là do mỗi phòng học có hạn chế về không gian. Mục đích
của chúng tôi là linh hoạt ở mức có thể nhất để được cung cấp các cân nhắc về an toàn và nhân
sự.
Lượng thời gian giảng dạy trong chương trình kết hợp có giống như trong chương trình
học tập từ xa không?
Có, mặc dù một số học sinh có thể đến trường học trong một tiết học, nhưng tất cả học
sinh sẽ vẫn nhận được lượng thời gian học tập như nhau dựa theo việc học đồng bộ
"synchronous" (có giáo viên giảng dạy) và không đồng bộ "asynchronous" (giờ học độc lập
không có giáo viên). Chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu sự gián đoạn đối với tất cả học sinh

trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu của những học sinh trở lại trường học hoặc tiếp tục học từ
xa.
Chương trình kết hợp việc học tại trường và từ xa có giờ ra chơi không?
Không, các lớp học sẽ không tham gia vào giờ ra chơi truyền thống. Tuy nhiên, các lớp học có
thể có thời khóa biểu chênh lệch giờ nhau để mỗi lớp có thể thực hiện các sinh hoạt ngoài trời
hoặc nghỉ giải lao vào giờ khác nhau trong khi vẫn tuân theo các nguyên tắc giữ khoảng cách an
toàn và đeo khẩu trang.
Trường cấp II có tạo một đoàn nhóm học sinh ổn định không?
Có, việc duy trì các đoàn nhóm ổn định ở trường cấp II là một trong những lý do cho việc
thiết lập thời khóa biểu học một lần mỗi tuần cho học sinh cấp II. Chúng tôi biết rằng học sinh ở
độ tuổi này đặc biệt cần sự hỗ trợ và giao tiếp với bạn bè và chúng tôi đang cố gắng tạo thời gian
cho việc này.
Các học khu khác trong khu vực của chúng ta đang làm gì?
Hầu hết các học khu ở Hạt Santa Clara và California đang mở cửa hoặc đang trong quá
trình mở lại chương trình dạy học tại trường trong hình thức nào đó. Cũng như Mt. Pleasant, mỗi
học khu sẽ xác định thời khóa biểu dựa trên sự an toàn, nhu cầu của học sinh và ý muốn của phụ
huynh và nhân viên.
Việc chủng ngừa có bắt buộc đối với các học sinh không?
Có, học sinh vẫn phải được chủng ngừa các loại thuốc theo quy định để đi học, dù là học
tại trường hay học từ xa. Tìm hiểu thêm về các loại thuốc chủng ngừa bắt buộc: bấm vào đây.
Đối với vắc xin COVID, cả nhân viên và học sinh đều không bị yêu cầu phải tiêm vắc xin
COVID. Việc đi xét nghiệm COVID tiếp tục được khuyến khích, nhưng không bắt buộc. Chúng
tôi rất vui được làm việc với Cơ quan Y tế Bay Area Community Health (BACH) để cung cấp
dịch vụ xét nghiệm COVID cho nhân viên của chúng tôi và toàn thể cộng đồng vào buổi chiều
thứ Tư trong mỗi tuần xen kẽ tại bãi đậu xe của Trường Trung học August Boeger Middle
School.

An toàn trong trường học
Học khu sẽ đảm bảo các trường học được an toàn như thế nào?
Chúng tôi đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị và đã thực hiện một
số biện pháp an toàn để giữ an toàn cho khuôn viên trường của chúng tôi. Hãy xem kế hoạch mở
lại của chúng tôi tại mpesd.org để biết thêm chi tiết về những gì đã diễn ra, và những gì sẽ diễn
ra tại các trường học của chúng tôi.

Học sinh và nhân viên có phải đeo khẩu trang không?
Có, tất cả học sinh và nhân viên sẽ phải đeo khẩu trang trừ khi được miễn do tình trạng
sức khỏe hoặc sức khỏe tinh thần đã được xác định. Đối với những học sinh gặp khó khăn khi
đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ tiếp tục dạy kỹ năng đeo khẩu trang và sẽ chia sẻ hình ảnh và thông
tin khác để chuẩn bị cho các học sinh.
Học sinh không chịu đeo khẩu trang có thể bị loại khỏi lớp học. Nếu học sinh nào tiếp tục
từ chối đeo khẩu trang, vì sự an toàn của em đó và sự an toàn của các học sinh và nhân viên
khác, học sinh đó có thể cần phải trở lại chương trình học tập từ xa hoàn toàn.
Tất cả các nhân viên phải đeo khẩu trang, hoặc tấm nhựa che mặt nếu tham gia vào các
hoạt động dạy học cụ thể.
Việc đi học tại trường sẽ nhìn như thế nào?
Học sinh sẽ đeo khẩu trang, xếp hàng theo các dấu trên mặt sàn, cách nhau sáu feet và đi
vào một trong hai lối đi được chỉ định. Khi học sinh vào trường, các em sẽ được xác minh rằng
phụ huynh đã hoàn thành bản kiểm tra triệu chứng hàng ngày. Các em sẽ vệ sinh tay và được đo
nhiệt độ. Phụ huynh/người chăm sóc sẽ ở ngoài cổng vào. Học sinh sẽ được hướng dẫn đến lớp
để rửa/vệ sinh tay.
Còn chất lượng không khí trong các lớp học và trường học thì sao?
Điều rất quan trọng là không khí trong các tòa nhà của chúng tôi phải đáp ứng các tiêu
chuẩn theo khuyến nghị. Vì vậy, chúng tôi đã thay tất cả các bộ lọc không khí bằng các bộ lọc
MERV-13 được khuyến nghị. Các bộ lọc sẽ được thay đổi hàng quý, bốn tháng một lần.
Chúng tôi cũng đã thực hiện các sửa đổi đối với hệ thống lọc không khí để mang không
khí từ bên ngoài vào nhiều hơn. Hướng dẫn về chất lượng không khí chỉ ra rằng phải có 15 CFM
(feet khối/mỗi phút luồng không khí) cho mỗi người. Một cơ quan tư vấn bên ngoài, “AirTeks”,
đã đánh giá sự cân bằng giữa không khí vào và ra trong mỗi phòng và chúng tôi đã đạt được
hoặc vượt quá 15 CFM cho mỗi người.
Còn về chất lượng không khí tại Valle Vista, trong các phòng học tách rời, thì sao?
Tại Valle Vista, nơi có cấu hình lớp học khác, ngoài việc thay đổi bộ lọc không khí,
chúng tôi cũng đã thực hiện các thay đổi đối với luồng không khí từ hệ thống HVAC. Tại Valle
Vista, không khí trong lành được đưa qua hệ thống HVAC trên trần. Trước khi thực hiện các
điều chỉnh, lưu lượng không khí là 1.389 CFM trong phòng học tách rời, cho phép tối đa 92
người với lưu lượng không khí khuyến nghị. Sau khi điều chỉnh hệ thống trả lại khí, lưu lượng
không khí hiện là 2.570 CFM. Điều này sẽ cho phép tối đa 165 người trong một phòng học mà
vẫn duy trì lưu lượng không khí được khuyến nghị. Luồng không khí trong phòng học rời đã
vượt xa mức cần thiết cho số lượng học sinh và nhân viên dự kiến.

Nhân viên và học sinh có được yêu cầu vệ sinh không? Nhân viên vệ sinh trường sẽ dọn dẹp
bao lâu một lần?
Các lớp học sẽ được vệ sinh hàng ngày bằng cách sử dụng máy phun thuốc. Ngoài ra,
thời khóa biểu kết hợp giờ học từ xa và tại trường sẽ dành nguyên một ngày trong tuần cho nhân
viên làm sạch kỹ lưỡng các lớp tại trường tiểu học. Mọi người sẽ phải tuân theo các quy trình vệ
sinh. Mặc dù đây chủ yếu là trách nhiệm của những nhân viên vệ sinh, nhưng ta phải theo quy
tắc “tất cả đều chung tay”, khi nói đến sự an toàn bằng cách giữ vệ sinh.
Nhân viên nhà trường có được tiêm phòng không?
Mặc dù tất cả nhân viên của MPESD đã có cơ hội được tiêm vắc xin chống lại COVID-19, việc
tiêm vắc xin là một quyết định cá nhân và được coi là chuyện kín. HIPPA (Đạo luật về trách nhiệm giải
trình và cung cấp thông tin bảo hiểm y tế) bảo vệ quyền cá nhân trong việc giữ kín thông tin y tế. Học khu
tôn trọng quyền của nhân viên trong việc bảo mật thông tin này và sẽ không hỏi nhân viên về tình trạng
tiêm chủng của họ.

Con tôi sẽ có thể được an toàn và không bị phơi nhiễm với COVID không?
Mặc dù Học khu sẽ tuân theo tất cả các yêu cầu do Sở Y tế Hạt Santa Clara đặt ra, cũng
như áp dụng các quy trình bổ sung để giữ an toàn, nhưng chúng tôi không thể chắc chắn có được
sự an toàn hoàn toàn. Mặc dù tất cả nhân viên của chúng tôi đã có cơ hội được tiêm vắc xin
COVID-19 nhưng cuối cùng các bậc cha mẹ sẽ cần phải tự xác định xem họ đã sẵn sàng cho con
họ trở lại trường học chưa.
Một số Quy trình An toàn đã được đưa ra là gì?
●
●
●
●
●
●
●

Nhân viên và học sinh sẽ được huấn luyện về cách vệ sinh tay đúng cách, bao gồm rửa tay và sử
dụng chất khử trùng tay (tham khảo tài liệu của CDC: Handwashing: Clean Hands Save Lives).
Học sinh sẽ được hướng dẫn rửa hoặc vệ sinh tay khi đến khuôn viên trường, sử dụng nhà vệ
sinh, trước/sau khi ăn và sau khi ra ngoài.
Việc rửa tay và khử trùng tay cho học sinh sẽ được tăng cường hàng ngày với thời gian được
phân bổ để rửa tay thường xuyên.
Tất cả các trường sẽ có trạm rửa tay.
Học sinh và nhân viên sẽ được hướng dẫn về các quy trình ho, hắt hơi, v.v. trong khi bảo vệ
người khác.
Các trường học sẽ hạn chế chia sẻ đồ dùng.
Các hình ảnh nhắc nhở sẽ được cung cấp và niêm yết cho nhân viên và học sinh thấy được.

Điều gì xảy ra nếu có học sinh bị bệnh ở trường?
Nếu học sinh nào bị bệnh khi ở trường, học sinh đó sẽ được đưa đến một phòng cách ly
riêng ngay lập tức trong khuôn viên trường và học sinh đó sẽ được giám sát cho đến khi phụ
huynh/người liên lạc khẩn cấp đến đón. Phụ huynh sẽ được báo tin để đến đón con họ ngay lập
tức.
Nếu Nhân viên nào bị bệnh, họ sẽ được yêu cầu ngừng làm việc để đi về nhà.

Tùy theo tình huống ở trên, Học khu sẽ tuân theo các quy trình thông báo do Sở Y tế
Công cộng Hạt Santa Clara (SCCPHD) xác định.
Tôi sẽ có thể xem hoặc thăm lớp học không?
Do các yêu cầu về khoảng cách an toàn, chúng tôi sẽ không thể cho phép khách thăm viếng lớp
học. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chia sẻ hình ảnh của các lớp học để phụ huynh có thể quan sát các
biện pháp phòng ngừa về Sức khỏe và An toàn đang diễn ra. Sau khi lớp học được mở, giáo viên
có thể chia sẻ với phụ huynh các hình ảnh cho thấy học sinh sử dụng các biện pháp phòng ngừa.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên hoặc học sinh có các triệu chứng của COVID?
Bất kỳ giáo viên hoặc học sinh nào có triệu chứng sẽ phải ở nhà, đi xét nghiệm và cách ly
trong 10 ngày. Việc học tập từ xa/trực tuyến sẽ diễn ra trong thời gian cách ly.
Là một phần của sự thỏa thuận về việc cho học sinh trở lại trường, Phụ huynh phải cam
kết thông báo cho nhà trường nếu học sinh hoặc bất kỳ ai trong nhà có các triệu chứng hoặc kết
quả xét nghiệm dương tính với COVID cũng như hoàn thành việc kiểm tra triệu chứng COVID
hàng ngày.
Tùy theo tình huống ở trên, Học khu sẽ tuân theo các quy trình thông báo do Sở Y tế
Công cộng Hạt Santa Clara (SCCPHD) xác định.
Nếu con tôi bị dị ứng hoặc hen suyễn, trẻ có bị cho về nhà không?
Không, nếu học sinh có tình trạng sức khỏe được ghi nhận, tình trạng đó sẽ được tính đến khi
xem xét bất kỳ triệu chứng/vấn đề nào có thể xảy ra.
Giáo dục Đặc biệt & Dịch vụ Liên quan
Các dịch vụ Giáo dục Đặc biệt có được tiếp tục cho các học sinh ở lại trong chương trình
học tập từ xa không?
Có, chúng tôi đang cố gắng hết sức để duy trì thời khóa biểu các dịch vụ hiện tại dành
cho học sinh nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
Con tôi có IEP. Các học sinh giáo dục đặc biệt có trở lại trường học không?
Mỗi phụ huynh/người chăm sóc của học sinh có IEP có thể quyết định cho con họ trở lại
trường học. Học sinh có IEP được xếp vào một lớp giáo dục đặc biệt sẽ có thể nhận được một số
dịch vụ của các em theo thời khóa biểu của chương trình kết hợp. Học sinh nhận các dịch vụ IEP
bên trong và ngoài lớp học giáo dục phổ thông thì phần lớn sẽ vẫn theo thời khóa biểu hiện tại
trong chương trình học tập từ xa. Tuy nhiên, học sinh sẽ được cân nhắc riêng rẽ theo từng trường
hợp cụ thể để xem xét sự phát triển và nhu cầu cần có dịch vụ tại trường.
Làm thế nào con tôi nhận được các dịch vụ khác trong IEP?

Dịch vụ dạy Phát âm, OT, môn thể dục thích ứng, và các dịch vụ khác thì phần lớn sẽ tiếp
tục được cung cấp thông qua chương trình học tập từ xa. Điều này được thực hiện để học sinh và
người lớn không trà trộn vào nhiều nhóm và có thể duy trì thời khóa biểu của các dịch vụ của họ
để đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh. Một số học sinh có thể nhận được các dịch vụ tại trường,
tùy từng trường hợp.
Dịch vụ đưa đón có được cung cấp trong chương trình kết hợp cho học sinh trong Giáo dục
Đặc biệt không?
Chúng tôi hiện không có kế hoạch cung cấp dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh. Tuy
nhiên, chúng tôi sẽ xem xét nhu cầu của từng học sinh đến trường trở lại để đưa ra quyết định
cuối cùng.
Các câu hỏi khác
Nhà trường có dịch vụ giữ trẻ trước hay sau giờ học tại trường không? Còn đối với chương
trình học từ xa thì sao?
Chúng tôi đã có các trung tâm học tập, học sinh tham gia chương trình học tập từ xa được
giám sát bởi nhân viên cho học sinh trong các nhóm dân số được xác định, tại một số trường học
của chúng tôi do Học khu hoặc Thành phố San Jose cung cấp kể từ mùa thu. Khi có nhiều học
sinh trở lại trường học, chúng tôi sẽ xem xét khả năng chúng tôi cung cấp thêm dịch vụ giữ trẻ
tại các trung tâm học tập vào buổi sáng cho các học sinh đến trường vào buổi trưa.
Các dịch vụ cung cấp thực phẩm có được tiếp tục trong chương trình học tập từ xa không?
Có, dịch vụ cung cấp thực phẩm sẽ tiếp tục! Chúng tôi hiện đang phân phối các hộp thực
phẩm vào thứ Tư hàng tuần tại trường August Boeger và trường Robert Sanders, từ 10:00-12:00pm.
Làm cách nào để tôi cập nhật thông tin liên lạc của tôi?
Đối với học sinh đến trường trở lại, phụ huynh/người chăm sóc sẽ được yêu cầu điền thẻ
khẩn cấp mới trên mạng, bao gồm số điện thoại, địa chỉ, số liên lạc khẩn cấp và ngôn ngữ họ
muốn đọc hoặc nghe khi nhận thông báo của học khu.

Học sinh có được ăn trưa ở trường không?
Không, để học sinh luôn đeo khẩu trang, giờ đến trường học sẽ diễn ra sau khi học sinh
đã ăn trưa ở nhà. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp phần ăn trưa hàng tuần để các gia đình đến nhận
vào thứ Tư hàng tuần tại trường August Boeger và Robert Sanders.
Học sinh có thể sử dụng phòng vệ sinh không?

Chúng tôi đang có kế hoạch chỉ định một nhân viên giám sát các phòng vệ sinh của học
sinh để đảm bảo học sinh xếp hàng bên ngoài cách nhau sáu feet, đeo khẩu trang và nhân viên đó
sẽ tính số lượng học sinh hiện diện trong phòng vệ sinh tại cùng một thời điểm.
Học sinh của tôi sẽ học các quy trình mới như thế nào?
Các giáo viên sẽ xem xét các quy trình chung của trường cũng như các quy trình an toàn
mới và các kỳ vọng với học sinh. Video, áp phích và các hình ảnh khác sẽ được sử dụng để giảng
dạy và củng cố các quy trình.
Chúng tôi có thể mong đợi gì cho mùa thu (năm học tới)?
MPESD đã lên kế hoạch đầy đủ và dự kiến sẽ khai giảng năm học tới tại trường. Vào lúc đó,
tất cả nhân viên đã có cơ hội được tiêm chủng đầy đủ. MPESD cũng đang xem xét việc cộng chương
trình học tập từ xa như một chương trình giáo dục thay thế cho một số gia đình ngoài các chương
trình giáo dục thông thường của chúng tôi, như chương trình học tập độc lập "independent study",
chương trình học tại nhà và bệnh viện. Tất nhiên, chúng tôi biết rằng kế hoạch này có thể thay đổi,
nhưng đây là kỳ vọng của chúng tôi tại thời điểm này.

Học khu có nhận được thêm kinh phí khi học sinh trở lại trường học không?
Có, Cơ quan Lập pháp Tiểu bang California đã chấp thuận cho khoản tài trợ bổ sung được sử
dụng cho các chi phí liên quan đến việc học sinh trở lại trường. Đối với Học khu của chúng ta, điều
này có thể bao gồm các hạng mục như nhiệt kế đứng hoặc thiết bị khác, có thêm nhân viên để giám
sát học sinh, chi phí cơ sở vật chất, cũng như các chi phí khác. Các quỹ này có những hạn chế nhất
định về ngày trở lại trường, các loại chi tiêu và các yêu cầu về trách nhiệm giải trình.

Nếu quý vị có thêm câu hỏi, vui lòng liên lạc với Hiệu trưởng của trường quý vị.
Đây là một tài liệu đang phát triển và sẽ được cập nhật khi có thêm câu hỏi hoặc thông tin
thay đổi.

