Văn Phòng Giám Đốc Học Khu
Phụ Trách Về Giáo Dục Tiểu Bang

MẪU CHẤP THUẬN VÀ CHỨNG NHẬN Y TẾ DÀNH
CHO CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TỪ XA TRONG
DỊCH COVID-19 (VI-RÚT CORONA)

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP DÀNH CHO GIA ĐÌNH
Tôi cho rằng con tôi cần học tập từ xa cho năm học 2021-22 do
dịch COVID-19 (Vi-rút Corona). Tôi đăng ký bằng cách nào?
Do những lợi ích quan trọng của việc học tập trực tiếp và các quy
trình về an toàn và sức khỏe chặt chẽ được áp dụng trong các trường
học của chúng tôi để hỗ trợ sức khỏe của học sinh, nhân viên và gia
đình, chương trình học tập từ xa trong năm học 2021-22 sẽ chỉ dành
cho các học sinh từ lớp mầm non đến lớp 12 có tình trạng sức khỏe
thể chất hoặc tinh thần được ghi nhận yêu cầu phải học tập từ xa do
dịch COVID-19 (Vi-rút Corona). Học sinh có tình trạng sức khỏe yêu
cầu học từ xa phải nộp Mẫu Chấp Thuận và Chứng Nhận Y Tế để Học
Tập Từ Xa do Dịch COVID-19 (Vi-rút Corona), do phụ huynh/người
giám hộ VÀ bác sĩ hoặc y tá được cấp phép hành nghề hoàn thành.
Thông tin nào phải được đưa vào trong Mẫu Chấp Thuận và Chứng
Nhận Y Tế để Học Tập Từ Xa do Dịch COVID-19 (Vi-rút Corona)?
Học sinh yêu cầu học tập từ xa cho năm học 2021-22 do dịch
COVID-19 (Vi-rút Corona) phải nộp đầy đủ mẫu Chấp Thuận và
Chứng Nhận Y Tế để Học Tập Từ Xa do Dịch COVID-19 (Vi-rút
Corona) (“mẫu chứng nhận y tế”). Phải hoàn thành tất cả các phần
của mẫu để mẫu này được xem xét, bao gồm cả sự chấp thuận của
phụ huynh (trang 1), cũng như tài liệu lâm sàng của bác sĩ hoặc y tá
được cấp phép hành nghề về tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh
thần yêu cầu học sinh học tập từ xa (trang 2).
Tất cả các mẫu chứng nhận y tế đều được chấp nhận đúng không?
Các cơ quan giáo dục địa phương (LEA) và trường học sẽ xem xét
mẫu chứng nhận y tế để đảm bảo rằng nó đầy đủ và dễ đọc, đồng
thời giải thích tình trạng sức khỏe của học sinh yêu cầu học sinh tham
gia học tập từ xa do dịch COVID-19 (Vi-rút Corona) như thế nào. LEA
và trường học có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe đã hoàn thành mẫu để xác minh thông tin quan trọng. Các LEA
và trường học sẽ chấp nhận các mẫu được cho là đầy đủ và dễ đọc và
giải thích tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần yêu cầu học sinh
tham gia học tập từ xa do dịch COVID-19 (Vi-rút Corona) như thế nào.
Con tôi có nhu cầu y tế cần phải được hướng dẫn tại nhà hoặc
bệnh viện, không liên quan đến dịch COVID-19 (Vi-rút Corona). Tôi
phải hoàn thành những mẫu nào?
Các gia đình tìm kiếm chương trình Hướng Dẫn tại Nhà và Bệnh Viện
nên tuân theo các chính sách và quy trình tiêu chuẩn của cơ quan
giáo dục địa phương (LEA)/trường học để yêu cầu Hướng Dẫn tại
Nhà và Bệnh Viện. Mẫu chứng nhận y tế này chỉ dành cho các yêu
cầu học tập từ xa do tình trạng sức khỏe yêu cầu phải học tập từ xa
do dịch COVID-19 (Vi-rút Corona).
Học sinh từ mầm non đến lớp 12 được chấp thuận cho chương
trình học tập từ xa có thể được tham gia các hoạt động ngoại khóa
hoặc thể thao trực tiếp không?
Không. Học sinh từ mầm non đến lớp 12 được chấp thuận cho chương
trình học tập từ xa không được tham gia bất kỳ hoạt động trực tiếp nào
tại trường, bao gồm các hoạt động ngoại khóa và thể thao.

(Các) tình trạng sức khỏe của một thành viên trong gia đình có thể
được ghi lại thành tài liệu để biện minh cho yêu cầu học tập từ xa
không?
Không. Chỉ tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của học sinh
yêu cầu học tập từ xa, như được ghi trên mẫu chứng nhận y tế của
bác sĩ hoặc y tá được cấp phép hành nghề mới có thể được sử dụng
để phê duyệt cho việc đăng ký học tập từ xa do dịch COVID-19
(Vi-rút Corona).
Chứng nhận y tế được coi là có hiệu lực trong bao lâu?
Như đã trình bày ở trang 1 của mẫu, giấy chứng nhận y tế được coi
là có hiệu lực để chấp thuận học tập từ xa cho một học kỳ học tập
(hoặc hai học kỳ, đối với các trường theo lịch trình hàng quý). Các
gia đình được yêu cầu nộp một mẫu chứng nhận y tế cập nhật trong
trường hợp có bất kỳ nhu cầu y tế tiếp diễn nào cần phải học tập từ
xa lâu hơn một học kỳ.
Đến khi nào tôi cần nộp đơn này để được chấp thuận học tập từ
xa trong năm học 2021-22?
Trường Công Lập DC và mỗi LEA bán công sẽ xác định và thông báo
thời hạn nộp đơn chứng nhận y tế đã điền đầy đủ thông tin của
mình. Các gia đình nên liên hệ với trường học của con mình để xác
nhận các ngày cụ thể.
Nếu con tôi được chấp thuận học tập từ xa, liệu con tôi có thể
chuyển sang học tập trực tiếp giữa học kỳ không?
Quyết định này sẽ được thực hiện theo quyết định của LEA/trường
học. Các trường học được khuyến khích cho phép học sinh của họ
trở lại học tập trực tiếp ngay khi hoạt động của họ cho phép và khi
được nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của học sinh cho
phép. Bất kỳ học sinh nào muốn chuyển từ học tập từ xa sang học
tập trực tiếp giữa học kỳ phải nộp tài liệu từ nhà cung cấp dịch vụ
chăm sóc sức khỏe của họ để chuyển họ quay trở lại tham gia các
hoạt động trực tiếp vào giữa học kỳ, hoặc theo hướng dẫn khác của
LEA/trường học của họ.
Điều gì xảy ra nếu tôi ghi danh cho con tôi tại một trường học mới,
hoặc con tôi hình thành một tình trạng sức khỏe cần phải học tập
từ xa do dịch COVID-19 (Vi-rút Corona), sau thời hạn nêu trên?
Các gia đình nên liên hệ với trường học của con mình để tìm hiểu về
các cơ hội đăng ký học tập từ xa cho học sinh sau thời hạn nêu trên.
Tôi có các thắc mắc. Tôi nên liên hệ với ai?
Các gia đình có thắc mắc về việc đăng ký học tập từ xa, bao gồm cả
mẫu chứng nhận y tế này, nên liên hệ với trường học của con mình.

