
Ngày 9 tháng 11 năm 2020 
 
Gia đình JCMS, 
 
JCMS vui mừng lên kế hoạch cho việc học trực tiếp tại chỗ, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 30 tháng 
11. Tất cả các chương trình cá nhân có giới hạn (LIPI) đã được lên lịch trước đó đã bị hủy bỏ. 
Chúng tôi sẽ ở trong CDL cho đến ngày 20 tháng 11. Chúng tôi mong muốn được đích thân 
giáo dục con bạn một cách an toàn theo hướng dẫn mà ODE đã cung cấp. Do các biện pháp 
nghiêm ngặt của Thống đốc, ngày học sẽ khác. Sau đây là lịch trình của chúng tôi cho tuần đầu 
tiên trở lại: 
 

● 30-6 tháng 11 Chỉ lớp 1-6Chỉ 
● tháng 12lớp 
● 2-6 tháng 12 và lớp 7 
● 3 tháng 12-Tất cả các lớp 
● 4 tháng 12-Tất cả các lớp 

 
Học sinh phải mang theo tất cả đồ dùng học tập, sách giáo khoa, tài liệu và 
Chromebook có bộ sạc.  
 

 
Giao thông vận tải :  Thông tin tuyến xe buýt sẽ được thông tin trong tuần từ ngày 16 đến ngày 
20 tháng 11.  
Cửa JCMS sẽ mở ngay lúc 7:40 sáng. Học sinh sẽ vào tòa nhà thông qua một khu vực được 
chỉ định và đến thẳng lớp học đầu tiên của mình. Học sinh xuống xe sẽ phải đợi trên xe cho đến 
khi nhân viên của trường mở cửa. Người đi bộ sẽ cần tính thời gian đi bộ đến trường để đến 
trường không sớm hơn 7:40. 
 
Học sinh đi bộ hoặc xuống xe 

● Cửa sẽ mở lúc 7:40 sáng (vui lòng chọn thời gian đi bộ hoặc trả khách cho phù hợp) Đi 

Thứ Hai - Thứ Sáu (các bữa ăn và thời gian nghỉ giải lao sẽvào giờ học) 

xen kẽ7: 45-9: 15 
sáng Tiết 

1 
●  Ăn sáng trong lớp học 

9: 15-10: 45 sáng 
Tiết 

2 
● Bữa trưa thứ nhất 10: 25-10: 45 

10: 45-12 : 15pm 

kỳ 3rd  
● 2nd trưa 11: 30-11: 50 
● trưa thứ 3 11: 55-12: 15 

12: 15-1: 45pm 

giai đoạn thứ 4 
● 4th trưa 1: 00-1: 20 
● 5th trưa 1: 25-1: 45 



● vào bằng lối vào chính phía trước 
● Học sinh sẽ được chào đón và đưa vào tiết học đầu tiên của mình. 

Học sinh đến bằng xe buýt của quận 
● Học sinh sẽ được chào đón và đưa đến một lối vào được chỉ định. 
● Khi vào trong tòa nhà, học sinh sẽ đi thẳng đến lớp họctập trong tiết học đầu tiên của 

mình 
 
An toàn và Nhóm thuần:  Học sinh phải đeo khẩu trang mọi lúc. Mặt nạ sẽ được chuẩn bị sẵn 
ở trường. Tất cả học sinh và nhân viên sẽ tuân theo các hướng dẫn cách xa xã hội và thường 
xuyên rửa tay. Nước rửa tay sẽ được cung cấp trong toàn trường. Bạn được khuyến khích 
mang theo chai nước của mình. Do giới hạn về quy mô nhóm, học sinh của bạn sẽ bị giới hạn 
tương tác với không quá 100 người khác trong ngày. Thống đốc yêu cầu các nhiệm vụ an toàn 
và thuần tập này.  
 
An toàn cho học sinh và nhân viên 

● Luôn đeo khẩu trang  
● Tuân theo các quy trình an toàn và tránh xa xã hội 
● Mang theo chai nước của bạn 

 
Học sinh tham gia các hoạt động sau giờ học:  Chúng tôi đang cung cấp  bóng rổ bắt đầu từ 
16/11. Vui lòng xem chi tiết cụ thể trên trang JCMS và Facebook. Sinh viên đi học xong cần 
phải về nhà sau đó quay lại tập lúc 3:30 chiều. Học sinh sẽ không được phép đợi tại trường cho 
đến khi buổi thực hành bắt đầu. Tất cả các quy trình an toàn nêu trên sẽ được áp dụng cho các 
hoạt động. 
 
Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn và linh hoạt của bạn. Chúng tôi mong muốn có được tất 
cả học sinh trong tòa nhà và làm việc với họ trực tiếp. Khi các chỉ số thay đổi, chúng tôi sẽ điều 
chỉnh để đáp ứng tất cả các yêu cầu an toàn quan trọng nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
của tất cả học sinh, nhân viên và thành viên cộng đồng.  
 
Simon White, Hiệu trưởng 


