Học trực tuyến 100% trên toàn quận - Kéo dài đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2020
Do số lượng trường hợp COVID-19 gia tăng và tỷ lệ dương tính cao của các bài kiểm tra COVID-19 ở Hạt Scott, Học khu
Cộng đồng Davenport đã yêu cầu miễn cho phép tiếp tục học từ xa đến hết ngày 16 tháng 12 năm 2020. Sự miễn trừ đó
đã được Bộ Giáo dục phê duyệt vào Thứ Ba, 24 Tháng Mười Một.
Hôm nay, Học khu sẽ thông báo cho học sinh, gia đình, nhân viên và cộng đồng rằng tất cả học sinh trong PK-12 sẽ tiếp
tục học từ xa cho đến ngày 16 tháng 12, hoặc cho đến khi được thông báo. Ưu tiên của Học khu là trở lại mô hình học
tập Kết hợp với học sinh và giáo viên tham gia hướng dẫn trực tiếp vào ngày sớm nhất có thể.
Vào ngày 3 tháng 12, DCSD sẽ gửi kế hoạch cho tuần từ ngày 7 đến 11 tháng 12. Vào ngày 10 tháng 12, DCSD sẽ gửi
kế hoạch cho tuần từ 14 đến 18 tháng 12. Khi có thông tin, chúng tôi sẽ tiếp tục đăng trên trang web của Học khu, gửi
thông tin liên lạc đến các gia đình qua email và điện thoại, đăng trên Cổng thông tin dành cho phụ huynh, xuất bản trên
phương tiện truyền thông xã hội, gửi thông tin cập nhật thông qua các đối tác truyền thông của chúng tôi, và thậm chí gửi
các gói thư đến gia đình của chúng tôi.
Mặc dù sự miễn trừ cho phép Học khu cung cấp 100% chỉ học Trực tuyến đến hết ngày 16 tháng 12, nhưng không yêu
cầu Học khu tiếp tục học từ xa trong toàn bộ thời gian. Nếu số hồ sơ trở về trạng thái an toàn và có thể quản lý được
trong khu vực của chúng tôi, Học khu có thể tiếp tục với mô hình học tập Kết hợp ban đầu sớm hơn ngày 16 tháng 12.
DCSD sẽ tiếp tục theo dõi tỷ lệ tích cực ở Quận Scott cũng như tỷ lệ tích cực và cách ly của học sinh và nhân viên của
chúng tôi để mọi người có thể quay trở lại môi trường học tập trực tiếp ngay khi thấy an toàn.
Sự sẵn sàng của nhân viên để cung cấp hướng dẫn, tỷ lệ tích cực của học sinh, và sự lan rộng trong cộng đồng trong 14
ngày sau kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, là tất cả các yếu tố DCSD sẽ xem xét để xác định khi nào Học khu quay trở lại trường học
trực tiếp.
Trong suốt thời gian 100% Học tập Trực tuyến, tất cả các hoạt động và luyện tập trực tiếp sẽ tạm dừng.
Đi nhận Bữa ăn
DCSD sẽ cung cấp nhận bữa ăn hàng ngày cho các học sinh chương trình hỗn hợp mà nay học 100% Trực tuyến. Bắt
đầu vào Thứ Hai, 16 Tháng 11, các bữa ăn sẽ sẵn sang để đến nhận từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 10 giờ Sáng đến 1 giờ
Trưa ở các địa điểm sau trong suốt thời gian trường học đóng cửa vì COVID-19: Trường Cấp Hai Sudlow, Smart,
Williams, Wood, và Trường Tiểu học Buffalo. Tất cả các bữa ăn được đi nhận bao gồm một (1) bữa sáng và một (1) bữa
trưa, mỗi ngay, cho mỗi học sinh.
Các Trung tâm Học tập Davenport cũng sẽ tiếp tục phát các bữa ăn từ 10 giờ Sáng đến 1 giờ Trưa vào Các Thứ Ba cho
các gia đình nhận bữa ăn hàng tuần.

Tất cả các địa điểm nhận bữa ăn sẽ đóng cửa vào các ngày lễ trên lịch học. Xin liên hệ văn phòng Dịch vụ Thực phẩm
Dinh dưỡng ở số 563.336.7430 nếu có thêm thắc mắc.
Các Dịch vụ Sức khỏe Tâm lý & Y tế
Tất cả nhân viên của DCSD cam kết giúp đỡ học sinh thành công trong đoạn thời gian này. Chúng tôi làm việc với các
nhà trị liệu tại trường học để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa cho học sinh theo các trường hợp của các em.
Ngoài ra, chúng tôi đang làm việc với các nhà cung cấp trong cộng đồng khác để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
cho học sinh dựa theo nhu cầu. Các nhu cầu được xác định bởi các đánh giá nhu cầu của học sinh và các cố vấn sẽ liên
hệ với học sinh và gia đình để cung cấp hỗ trợ cần thiết. Các y tá của trường sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ điều dưỡng
trực tuyến liên quan đến cố vấn sức khỏe, yêu cầu chủng ngừa, hoàn thành các kiểm tra tiêm chủng của tiểu bang, …
Hãy làm phần việc của bạn để chậm lại sự lây lan của vi rút COVID-19, vì vậy chúng ta có thể trở lại học tập trực tiếp
càng sớm càng tốt: thực hành giãn cách xã hội, đeo khẩu trang đúng cách khi ở gần người khác, rửa tay, và ở nhà khi bị
bệnh.
Chúng tôi biết rằng điều này là một thời điểm thử thách cho rất nhiều gia đình và thành viên cộng đồng, và chúng tôi đánh
giá cao sự hiểu biết và kiên nhẫn của quý vị cũng như chúng tôi rất khó khăn làm các quyết định để làm những điều đúng
cho các học sinh, giáo viên, nhân viên, và cộng đồng của chúng ta.

