
Dòng chủ đề: Kế hoạch cho niêh học 2021-22 
 
Các điểm nổi bật của tin nhắn này:  
 

• HCPS đang lên kế hoạch cho việc học trực tiếp trở lại hoàn toàn, năm ngày một tuần, với các 
ngày học toàn thời gian trong năm 2021-22 (năm học bắt đầu từ Thứ Tư, ngày 8 Tháng Chín). 

• Sẽ có một lựa chọn mới được gọi là “Học Viện Ảo Henrico” cho những sinh viên/gia đình vẫn 
mong muốn học tập hoàn toàn ảo trong năm 2021-22. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau. 

• HCPS sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn mới nhất về sức khỏe và an toàn, bao gồm đeo khẩu 
trang, giãn cách và các chiến lược giảm thiểu rủi ro phổ biến khác. 

• Hơn 6,000 nhân viên của HCPS đã được chủng ngừa COVID-19 và học sinh từ 16 tuổi trở lên hiện 
đủ điều kiện để chủng ngừa vắc xin của Pfizer. 

 
Các gia đình Henrico, 
 
Tôi viết thư hôm nay để chia sẻ lòng biết ơn chân thành của tôi đối với sự hỗ trợ của bạn khi chúng tôi 
gần đạt đến đích của năm học 2020-21. Mặc dù một kết luận mạnh mẽ xứng đáng cho năng lượng và sự 
tập trung cao nhất của chúng tôi, nhưng nhiều người cũng đang hỏi “điều gì kế tiếp?”, và vì vậy tôi muốn 
thông báo cho bạn về những dự định của chúng tôi trong năm học 2021-22 sắp tới: 
 
Có, các Trường Công Lập Quận Henrico đang lên kế hoạch, mong đợi và khuyến khích việc học trực 
tiếp trở lại năm ngày một tuần khi trường học bắt đầu vào Thứ Tư, ngày 8 Tháng Chín.  
 
Nói chung, điều này bao gồm: 
 
 

• Nhân viên và học sinh sẽ đến trường trực tiếp năm ngày một tuần. 
• Lịch trình chuông sẽ trở lại thời gian bình thường, năm ngày, toàn thời gian (bao gồm cả phương 

pháp tiếp cận hai bậc cho các trường tiểu học.) 
• Trong khi nỗ lực của chúng tôi trong việc hỗ trợ phúc lợi về xã hội/tình cảm của học sinh mạnh 

mẽ hơn bao giờ hết, lịch trình chuông năm ngày có nghĩa là chúng tôi sẽ không có “Các ngày thứ 
Tư về Sức khỏe”. 

• Việc giảng dạy “kết hợp” (giảng dạy trực tiếp và giảng dạy ảo cùng lúc) sẽ không còn cần thiết 
nữa. 

• Học ảo vẫn là một lựa chọn, nhưng nó sẽ khác vào năm 2021-22. Một “Học viện ảo Henrico” mới 
sẽ sớm được công bố như một lựa chọn cho học sinh từ lớp K-12, những người muốn học hoàn 
toàn ảo. Nhân viên và gia đình có thể mong đợi thêm thông tin chi tiết về tùy chọn này sau 
một bản trình bày với Hội đồng Nhà trường dự kiến vào Thứ Năm, 22 Tháng Tư.  

• HCPS sẽ tiếp tục tuân theo hướng dẫn mới nhất về sức khỏe và an toàn vào thời điểm đó, vẫn 
mong là phải bao gồm đeo khẩu trang, giãn cách thể chất, làm sạch và khử trùng nghiêm ngặt, 
và các biện pháp giảm thiểu rủi ro phổ biến khác. 

 
Chúng ta có thể đồng ý rằng học trực tiếp là nơi mà đại đa số học sinh thực hiện được tốt nhất. Nhưng 
chúng tôi cũng biết rằng nó không bao giờ đơn giản như vậy. Sẽ luôn có những sắc thái và hoàn cảnh 
riêng phải được cân nhắc khi chúng tôi cố gắng đáp ứng nhu cầu của nhân viên, sinh viên và cộng đồng. 
Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để đọc qua phiên bản ban đầu của các câu hỏi/đáp quan trọng 
đối với các gia đình HCPS. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ các cập nhật khi thông tin trở nên rõ ràng hơn. 
 

https://henricoschools.us/2021-2022-calendar/


Cảm ơn bạn đã đọc, và đã cùng nhau làm những điều lạ thường, trong việc ủng hộ các Trường Công lập 
Quận Henrico. 
 
Trân trọng, 
 
Amy E. Cashwell, Ed. D. 
Giám đốc 
 

--- 
 

Các Câu Hỏi Thường Gặp Dành cho Học Sinh và Gia Đình HCPS (Tháng Tư 2021) 
 
H: Tại sao HCPS quay trở lại học trực tiếp năm ngày một tuần? 
Đ: Chúng tôi dự đoán rằng việc học trực tiếp trở lại hoàn toàn sẽ an toàn cho nhân viên, học sinh và gia 
đình của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi tin rằng phần lớn học sinh của chúng tôi đạt được kết quả tốt 
nhất khi đến trường học trực tiếp, năm ngày một tuần, trong các trường học và lớp học sôi động do các 
giáo viên và nhân viên giỏi nhất ở trung tâm Virginia dẫn dắt. Các hướng dẫn mới nhất về sức khỏe và an 
toàn sẽ tiếp tục được áp dụng vững chắc.  
 
H: Có những lý do khác không? 
Đ: Hướng dẫn mới nhất từ Bộ Giáo Dục Virginia và Bộ Y Tế Virginia chỉ ra rằng trường học là nơi an toàn 
cho nhân viên và học sinh khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro và sức khỏe cộng đồng phù hợp. 
Ngoài ra, các nhân viên của HCPS là ở trong số những người đầu tiên ở trung tâm Virginia được tiếp cận 
với vắc-xin COVID-19, bắt đầu từ Tháng Giêng. Ngoài ra, một luật mới có hiệu lực cho năm học 2021-22 
kêu gọi tất cả các phân hiệu trường học Virginia cung cấp việc học trực tiếp trong số giờ giảng dạy bắt 
buộc tối thiểu. 
 
H: Nhân viên và sinh viên/gia đình có cần phải đưa ra lựa chọn khác không? Có thời hạn chót nào sắp 
tới không? 
Đ: Hầu hết các nhân viên sẽ trở lại trường học khi năm hợp đồng tiếp theo bắt đầu. Học sinh sẽ tự động 
được xếp vào diện học “trực tiếp” trừ khi có quyết định khác (chẳng hạn như dịch vụ hướng dẫn tại nhà, 
chọn Học Viện Ảo Henrico, v.v.). 
 
H: Một số học sinh đã không được chứng minh là làm tốt hơn trong môi trường học tập ảo sao? 
Đ: Có. Học Viện Ảo Henrico, hoặc HVA, có thể là một lựa chọn cho những sinh viên/gia đình muốn học 
hoàn toàn ảo. Tuy nhiên, phần lớn học sinh sẽ trực tiếp trở lại các tòa nhà. Các gia đình sẽ sớm được 
cung cấp thông tin bổ sung, bao gồm một công cụ tự đánh giá, để giúp đưa ra lựa chọn này. 
 
H: Ai sẽ giảng dạy trong Học Viện Ảo Henrico (HVA)? 
Đ: HVA sẽ được giảng dạy bởi các giáo viên HCPS được cấp phép, những người đã mang lại hiệu quả cao 
trong việc cung cấp hướng dẫn ảo. Nhân viên sẽ sớm nhận được thông tin bổ sung về cách thức và thời 
gian nộp đơn cho các vị trí này. 
 
H: Liệu HVA có phải là một lựa chọn cho học sinh và nhân viên trực tiếp, những người có thể cần phải 
cách ly tạm thời vào một thời điểm nào đó trong năm học 2021-22 không? 
Đ: Không, HVA không phải là một dự phòng tạm thời cho học sinh trực tiếp. Học sinh đến trường trực 
tiếp sẽ làm việc với trường học và giáo viên của họ để được hỗ trợ khi cần thiết trong trường hợp bị 
cách ly, hoặc bất kỳ trường hợp nghỉ học nào khác. 



 
H: Tôi có thể tìm lịch năm học 2021-22 ở đâu? 
Đ: Truy cập liên kết này để biết lịch công khai năm 2021-22 hoặc lịch Google của phân hiệu nhà trường. 
 
H: Lịch biểu chuông "bình thường" cho việc học trực tiếp là gì? 
Đ: Lịch biểu chuông thông thường/truyền thống mà chúng tôi sẽ sử dụng để học trực tiếp trong năm 
2021-22 như sau: 
 
Trường Tiểu Học: 
 7:40 sáng - 2:10 chiều  
 8:10 sáng - 2:40 chiều 
Trường Trung Học Cơ Sở: 
 8:35 sáng - 3:15 chiều 
Trường Trung Học: 
 9 sáng - 3:55 chiều 
 
H: Thế còn bữa trưa, nghệ thuật, P.E. (thể dục), âm nhạc, v.v. thì sao? Những người đó sẽ trở lại khu 
vực "bình thường" của họ? 
Đ: Chúng tôi dự đoán rằng bữa trưa, nghệ thuật, P.E. (thể dục) và âm nhạc sẽ trở lại lớp học “bình 
thường” và các khu vực chung của chúng, mặc dù chúng ta phải đủ linh hoạt để dự đoán rằng các lớp 
học và hoạt động sẽ diễn ra với các biện pháp an toàn và sức khỏe thích hợp tại chỗ.   
 
H: Liệu các hoạt động thể thao và sau giờ học có trở lại lịch trình “bình thường” không? 
Đ: Có. Chúng tôi dự đoán sẽ quay trở lại lịch trình đầy đủ của Liên Đoàn Trung Học Virginia vào mùa thu, 
với các biện pháp an toàn và sức khỏe thích hợp được áp dụng, bao gồm bất kỳ giới hạn mới hoặc nới 
lỏng nào về quy mô đám đông mà tiểu bang có thể yêu cầu. Các hoạt động thể thao và sau giờ học có 
thể được tổ chức tại các trường trung học cơ sở và trường tiểu học với các biện pháp an toàn và sức 
khỏe phù hợp tại chỗ.  
  
H: Liệu giãn cách thê chất có còn được duy trì trên các xe buýt? 
Đ: Chúng tôi sẽ tuân theo hướng dẫn của các quan chức y tế tiểu bang và địa phương vào thời điểm đó, 
có thể vẫn bao gồm việc đeo khẩu trang và chỗ ngồi cách xa về thể chất trên xe buýt.  
 
H: Kế hoạch cho các tình nguyện viên và khách thăm trong năm học 2021-22 là gì? 
Đ: Chúng tôi rất muốn chào đón các tình nguyện viên và khách tham quan của chúng tôi một cách 
thường xuyên hơn trong năm học 2021-22. Chúng tôi sẽ tuân theo sự hướng dẫn của các quan chức y tế 
tiểu bang và địa phương vào thời điểm đó. 
 
H: Các chuyến đi thực địa có thể được lên lịch vào năm 2021-22 không? 
Đ: Chúng tôi cũng muốn lên lịch cho các chuyến đi thực địa trong năm học 2021-22. Chúng tôi sẽ tuân 
theo sự hướng dẫn của các quan chức y tế tiểu bang và địa phương vào thời điểm đó, có nghĩa là chúng 
tôi chưa sẵn sàng ngay lập tức để bắt đầu lên lịch cho các chuyến đi thực địa cho năm tới. 
 
H: Có bao nhiêu nhân viên HCPS đã được chủng ngừa COVID-19? 
Đ: Hơn 6,000 nhân viên đã được tiêm chủng. Việc tuyển dụng mới cũng đang được ưu tiên thông qua 
các Khu Vực Y Tế Richmond và Henrico.  
 
H: Làm thế nào để học sinh có thể chủng ngừa COVID-19? 
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Đ: Học sinh từ 16 tuổi trở lên có thể tiếp cận với vắc-xin COVID-19 Pfizer. Để đăng ký trước vắc-xin, hãy 
truy cập vaccinate.virginia.gov hoặc liên hệ với nhà thuốc địa phương. Có các câu hỏi? Gọi 804-205-3501 
hoặc email RHHDvax@vdh.virginia.gov. 
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