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Câu hỏi thường gặp về Coronavirus (COVID-19) cho gia đình và cộng đồng 

Cập nhật lần cuối 20/3/2020 

 
Câu hỏi thường gặp của 
gia đình và cộng đồng 

về coronavirus 
( COVID-19 ) 

 
Tiếng Anh: Đây là bản cập nhật về coronavirus (COVID-19). Nếu bạn thích thông tin này bằng [target language], vui 
lòng gọi (202) 442-5885 để yêu cầu phiên dịch viên miễn phí cho bạn. 
người Tây Ban 
Nha 

Este es un anuncio sobre el coronavirus (COVID-19). Si prefiere obtener esta notifyación en 
Español, llame al (202) 442-5885 para pedir un intérprete gratuitamente. 

Amharic ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ሰጠ ሻሻ ሻሻ ሻሻ መረጃ በ ይህንን አማርኛ ቋንቋ ማግኘትን ከመረጡ, እርስዎን ምንም ክፍያ 

የማያስከፍል አስተርጓሚ እንዲቀርብልዎ ለመጠየቅ, ወደ ትምህርት ቤትዎ በ (202) 442-5885 እባክዎን ይደውሉ. 
người Pháp C'est une mise à jour lo lắng le coronavirus (COVID-19). Si vous préférez avoir cette information 

en français, veuillez contacter le (202) 442-5885 đổ người yêu cầu un / une phiên dịch. 
người Trung 
Quốc 

是这有关新冠病毒( COVID-19 )的更新. 如果您希望接收[ 中文] 信息, 请致电

202 - 442 - 5885 , 并要求提供一名免费的翻译. 

Tiếng Việt Đây là bản cập nhật về coronavirus (COVID-19). Nếu bạn thích thông tin này bằng tiếng Việt, vui 
lòng gọi (202) 442-5885 để yêu cầu phiên dịch viên miễn phí cho bạn 
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Câu hỏi thường gặp về Coronavirus (COVID-19) cho gia đình và cộng đồng 

 

Tổng quan và mục đích 

Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020, Thị trưởng Muriel Bowser đã ban hành Chỉ thị của Thị 
trưởng giao cho Sở Y tế DC và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và An ninh Nội địa DC (DC HSema) chịu trách 
nhiệm điều phối kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Thành phố với bất kỳ tác động tiềm tàng nào từ 
coronavirus (COVID-19 ). 
  
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, để cung cấp sự phối hợp bổ sung cho phản ứng của Thành phố đối với 
coronavirus (COVID-19), Thị trưởng Muriel Bowser đã tuyên bố cả stình trạng khẩn khẩn cấp tiểu bang 
và tình trạng khẩn cấp y tế công cộng. Trong thời gian chưa từng có này, bắt đầu từ Thứ Hai, 16 tháng 3 
đến Thứ Sáu, 24 tháng 4, Sở Giáo dục DC (DCPS) sẽ điều chỉnh các hoạt động để giúp giảm thiểu sự lây 
lan của coronavirus ( COVID-19 ) trong khu vực của chúng tôi. 
  
Trong những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để giải quyết các rủi ro về sức khỏe cộng đồng và đảm 
bảo tính liên tục của việc học tập cho học sinh, DCPS sẽ tuân theo lịch trình cập nhật từ ngày 16 đến 31 
tháng 3: 
  

• Thứ Hai, ngày 16 tháng 3 - Giáo viên và nhân viên sẽ báo cáo với nhà trường để lên kế hoạch cho 
việc học từ xa. Không có trường học cho học sinh. 
• Thứ Ba, 17 tháng 3 đến Thứ Hai, 23 tháng 3 – các trường DCPS sẽ nghỉ Xuân đối với học sinh và 
giáo viên. Sẽ không còn thời gian nghỉ xuân vào tháng Tư. 
• Thứ Ba, ngày 24 tháng 3 đến Thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 - Học sinh sẽ tham gia học tập từ xa. 
• Thứ Tư, ngày 27 tháng Tư - Các trường sẽ tiếp tục hoạt động. 

Vì đây là một tình huống mới nổi, đang phát triển nhanh chóng, Sở Y tế DC đang hợp tác chặt chẽ với 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) để cung cấp thông tin cập nhật và nhận thức về 
giáo dục về coronavirus khi có thông tin. Để luôn cập nhật về những thông báo mới nhất từ DCPS, hãy 
ghé thăm https://coronavirus.dc.gov/. Đ biết thêm thông tin và các tài nguyên liên quan tới coronavirus 
(COVID-19), hãy truy cập https://coronavirus.dcps.dc.gov/ . 

 
  

 

 

  

https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-issues-executive-order-district%E2%80%99s-coronavirus-response
https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-issues-executive-order-district%E2%80%99s-coronavirus-response
https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-declares-public-health-emergency
https://coronavirus.dc.gov/release/mayor-bowser-declares-public-health-emergency
https://coronavirus.dc.gov/
https://coronavirus.dcps.dc.gov/
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Câu hỏi thường gặp về Coronavirus (COVID-19) cho gia đình và cộng đồng 

Về coronavirus (COVID-19) 

 

1. Tôi có thể bảo vệ bản thân và gia đình khỏi coronavirus (COVID-19) như thế nào?  
 

Nhiều tài nguyên, bao gồm thông tin về cách bảo vệ bản thân và gia đình, có sẵn trên 

coronavirus.dc.gov. Các triệu chứng hiện đang được biết về coronavirus (COVID-19) là sốt, ho và khó 

thở. Nếu bạn gặp các triệu chứng của coronavirus (COVID-19) hoặc có lý do để tin rằng bạn đã tiếp xúc 

với coronavirus (COVID-19), hãy gọi cho bác  sỹ gia đình của bạn trước khi đến cơ sở chăm sóc sức 

khỏe. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng khuyến khích học sinh và gia đình tuân theo hướng dẫn của Sở 

Y tế DC để đạt được các mục tiêu sức khỏe cộng đồng về sự xa cách xã hội bằng cách tránh các cuộc tụ 

họp lớn/đám đông. 

Chính quyền thành phố sẽ tiếp tục chia sẻ các cập nhật quan trọng tại trang web coronavirus.dc.gov. 

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) có trang web tài nguyên hướng dẫn rửa 

tay  với các hoạt động hữu ích cho gia đình và video bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. 

2. Tôi có thể mong đợi điều gì nếu một thành viên trong cộng đồng trường học của tôi như học sinh 
hoặc giáo viên xét nghiệm dương tính với coronavirus (COVID-19)? Trường học của tôi có chia sẻ 
thông tin này với tôi? 
  

Nếu có trường hợp xác nhận nhiễm coronavirus (COVID-19) hoặc nghi ngờ phơi nhiễm được xác nhận, 
DCPS sẽ làm việc với Sở Y tế DC để xác định mức độ làm sạch và khử trùng cần thiết cho cơ sở. Do luật 
riêng tư y tế HIPAA, DCPS sẽ không truyền thông về tình trạng của một cá nhân. Sở Y tế DC sẽ tiến hành 
truy theo các tiếp xúc  (quá trình xác định những người có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm bệnh) và 
sẽ xác định loại hình giao tiếp để chia sẻ với cộng đồng nhà trường. Điều này có thể bao gồm việc tiếp 
cận với những cá nhân cụ thể có thể đã tiếp xúc gần gũi với người được xét nghiệm dương tính.

 
 

https://coronavirus.dc.gov/
https://coronavirus.dc.gov/
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
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Học từ xa & Công nghệ cho học sinh 

Truy cập dcps.dc.gov/coronavirus để biết thêm thông tin về học tập từ xa. 
  
Các bộ phận của chúng tôi đang làm việc cùng nhau để đảm bảo việc dạy học của con bạn không bj gián 
đoạn trong thời gian đóng cửa trường này.    
  
3. Làm thế nào để con tôi nhận được hướng dẫn trong khi các trường học đóng cửa ?  

  
DCPS đã chuẩn bị một gói ấn phẩm tài liệu có chứa tài liệu giảng dạy của con quý vị cho ngày 24 đến 
31 tháng 3 năm 2020. Những hoạt động này đã được thiết kế để mở rộng việc học trước đó và thu 
hút học sinh trong thời gian đóng cửa trường. Gói tài liệu chứa các hoạt động học tập trên các lĩnh 
vực nội dung cho tất cả học sinh DCPS, bao gồm cả Người học tiếng Anh và học sinh có nhu cầu đặc 
biệt.           

  
Gói tài liệu sẽ được cung cấp cho học sinh tại mỗi trường vào thứ Năm, 19/3, thứ Sáu , 20/3, và thứ 
Hai, 23/3 trong khoảng thời gian 8:30 sáng và 2:00 chiều. Vì việc đóng cửa trường bị kéo dài nên sẽ 
có một đợt phân phát tài liệu nữa vào các ngày 31/3 và ¼ tại trường của con bạn để trẻ học cho đến 
ngày 24/4. Các trường sẽ chia sẻ thông tin về nơi nhận các gói này một cách an toàn. Nếu một gia 
đình không thể nhận được một bản in, họ có thể yêu cầu trường gửi qua email cho họ. 

  
Ngoài các bài học do DCPS cung cấp, chúng tôi khuyến khích các gia đình đọc, chơi các trò chơi trên 
bảng, viết bài cho các tạp chí và tham gia vào bất kỳ hoạt động nào khác mà bạn nghĩ là phù hợp với 
con bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp các mẹo và ý tưởng bổ sung để thu hút con bạn vào các tài khoản 
truyền thông xã hội DCPS của chúng tôi bằng cách sử dụng # DCPSatHome, cũng như phần tài 
nguyên gia đình trên trang web Canvas học từ xa của chúng tôi .        

  
Bắt đầu từ thứ Sáu, 20/3, bạn có thể truy cập tất cả các tài nguyên này trên trang Canvas thân thiện 
với thiết bị di động tại bit.ly/DCPS_ICP.      

  
4. Chúng tôi không có quyền truy cập internet. Làm thế nào con tôi sẽ nhận được những bài học 

thông qua các nền tảng trực tuyến?  
  
DCPS đang khám phá các cách để đảm bảo rằng tất cả học sinh có thể truy cập các nền tảng học tập 
trực tuyến. Những học sinh không có quyền truy cập vào các thiết bị điện tử hoặc truy cập internet 
đáng tin cậy sẽ có thể nhận được các gói hướng dẫn được in sẵn từ trường của họ.   

  
Chương trình Internet Essentials (IE) (internet cơ bản) của Comcast đang cung cấp cho các gia đình 
đáp ứng các tiêu chí nhất định hai tháng dịch vụ internet miễn phí để đáp ứng với việc đóng cửa 
trường đối phó với  coronavirus (COVID-19). Chương trình này có hiệu lực từ Thứ Hai, 16/3/2020. 
Cách nhanh nhất để tận dụng lợi thế của hai tháng dịch vụ miễn phí là đăng ký dịch vụ từ điện thoại 
thông minh, máy tính bảng hay máy tính tại www.InternetEssentials.com.  

  
5. Điều gì xảy ra nếu tôi không hiểu nội dung mà con tôi đang làm hoặc nếu tôi có câu hỏi về bài 

học?    
  

http://dcps.dc.gov/coronavirus
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Mỗi trường sẽ đưa ra hướng dẫn riêng về giao tiếp và sự sẵn có của giáo viên thông qua các bản tin, 
tin nhắn và các nền tảng khác mà quen thuộc với gia đình họ. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể về nội dung, 
bạn nên liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc trường học của con bạn. Bạn cũng có thể gửi câu hỏi 
đến DCPS thông qua cổng hỗ trợ Canvas.  

  
6. Các dịch vụ IEP sẽ được cung cấp như thế nào? 
 

Nhân viên sẽ cung cấp cho học sinh khuyết tật, ở mức độ cao nhất có thể, tất cả các dịch vụ giáo dục 
đặc biệt và các dịch vụ liên quan trong IEP của họ và sẽ làm việc với từng gia đình và các đội IEP/504 
để tạo ra các kế hoạch phù hợp cho từng học sinh. Dịch vụ viễn thông cũng có thể được cung cấp khi 
cần thiết để cung cấp dịch vụ liên quan. Thêm vào đó, các nội dung trong trang web Canvas được 
tạo ra bởi các giáo viên phổ thông và các giáo viên giáo dục đặc biệt có tính đến nhu cầu của học 
sinh khuyết tật có thể cần.  

 
Các dịch vụ liên quan sẽ được cung cấp hoặc trực tiếp (từ xa) hoặc với sự tham khảo ý kiến của phụ 
huynh hoặc người giám hộ. Văn phòng Sở Giáo dục DCPS cũng đang cung cấp bộ công cụ MS 
Microsoft Office 365 nâng cao sẽ cho phép giáo viên khả năng thiết lập cuộc gọi hội nghị âm thanh 
và video và khả năng gọi trực tiếp. Ngoài ra còn có các ứng dụng miễn phí có sẵn có thể được sử 
dụng để thiết lập các cuộc gọi hội nghị. Các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đang tạo các kế hoạch cá 
nhân cho từng học sinh trên cơ sở hồ sơ của họ, sử dụng một mẫu tương tự như mẫu hướng dẫn 
cho giáo viên.    

 
7. Điều gì xảy ra nếu con tôi không hoàn thành bài học của chúng trong thời gian đóng cửa? Công 

việc của con tôi sẽ được đánh giá hoặc xếp loại như thế nào?   
  
Học sinh dự kiến sẽ hoàn thành các bài tập học từ xa và đăng ký với giáo viên trong giờ hành chính 
ảo nhưng sẽ không bị phạt nếu không hoàn thành bài tập ở trường. 

  
8. Ai sẽ ở trường của con tôi trong những ngày học từ xa? 

  
Các trường DCPS sẽ chỉ được bố trí một đội ngũ xương sống cho đến thứ Ba, ngày 24 tháng 3. Tất cả 
các tòa nhà của trường sẽ đóng cửa từ ngày 25/3 đến 24/4. 

  
Một thành viên của Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, AP hoặc người phụ trách Học sinh) sẽ có mặt trong 
những ngày tiếp theo để nhận gói tài liệu học từ xa trong khoảng thời gian từ 8:30 sáng đến 2:00 
chiều ngày 19, 20 và 23 tháng 3. Vì việc đóng cửa trường bị kéo dài nên sẽ có một đợt phân phát tài 
liệu nữa vào các ngày 31/3 và ¼ tại trường của con bạn để trẻ học cho đến ngày 24/4. 

  
9. Điều này ảnh hưởng đến học kỳ 3 như thế nào? 

  
Chúng tôi đang kiểm tra câu hỏi này và sẽ cung cấp hướng dẫn trong vài tuần tới. 
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Tham dự 

  
10. Điều gì xảy ra nếu con tôi bị ốm, hoặc chúng tôi đã chọn cách tự cách ly trước khi thông báo đóng 

cửa trường học? Đây sẽ là một sự vắng mặt có lý do?   
 
Nếu đứa trẻ hoặc gia đình tự cách ly theo yêu cầu của Sở Y tế DC, sự vắng mặt sẽ được đánh dấu là 
sự vắng mặt có lý do. Nếu các gia đình tự chọn không đến trường  trước ngày 16 tháng 3, nó sẽ 
được đánh dấu là sự vắng mặt không có lý do. 
  

11. Tham dự trong thời gian học từ xa? 
  
Không, học sinh sẽ không phải báo cáo việc tham dự trong thời gian học từ xa, và nó sẽ được mặc 
định là có mặt cho tất cả học sinh. 

  
12. Tôi hiểu kỳ nghỉ xuân không còn trong tháng tư. Tôi đã có kế hoạch đi xa - đây sẽ là một sự vắng 

mặt có lý do? 
  
Chúng tôi biết rằng các gia đình có thể đã có kế hoạch trong kỳ nghỉ xuân từ trước sẽ khiến học sinh 
phải nghỉ học. DCPS đang đánh giá cách xử lý sự vắng mặt trong giai đoạn này và sẽ sớm có hướng 
dẫn. 
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Bảo vệ gia đình từ Phân biệt đối xử và Thiên vị 

13. Làm thế nào tôi có thể báo cáo phân biệt đối xử hoặc thiên vị mà con tôi hoặc gia đình có thể gặp 
phải trong thời gian này? 
  
Bất kể với ý định gì, nếu một học sinh, gia đình hay thành viên cộng đồng nghe, thấy, đọc , hoặc 
từng bị phân biệt đối xử hoặc một sự cố thiên vị trong DCPS, hãy thông báo cho hiệu trưởng và Đội 
Giải pháp Thay thế và Công bằng Toàn diện (CARE) của trường tại dcps.care@ k12.dc.gov hoặc (202) 
442-5405. 

14. Làm thế nào tôi có thể nói chuyện này với con tôi một cách an toàn và phù hợp với sự phát triển? 
  

Đối với trẻ nhỏ: NPR đã hợp tác với các chuyên gia về công tác xã hội và sức khỏe tâm thần để phát 
triển một bộ phim hoạt hình giải thích những gì trẻ em có thể muốn biết về coronavirus  bao gồm cả 
phản ứng với sự thiên vị và phân biệt đối xử. Sử dụng điều này như một điểm khởi đầu để có một 
cuộc trò chuyện phù hợp với sự phát triển với con bạn. 

  
Đối với trẻ lớn hơn: Nền tảng Đối mặt với Lịch sử và bản thân chúng ta chia sẻ bài này với các chiến 
lược để giới trẻ hiểu COVID-19 là gì và không phân biệt đối xử chống lại những người khác trong một 
văn hóa sợ hãi cao. Một trong những lời khuyên của họ là đưa cho con bạn một bản sao của bài viết 
trên tạp chí Teen Vogue , “Coronavirus lan rộng, phân biệt chống Trung Quốc cũng thế”. Sau đó, 
kiểm tra lại việc hiểu của trẻ bằng cách sử dụng câu hỏi thảo luận trong bài viết Đối mặt với Lịch sử 
và Bản thân chúng ta như là một điểm khởi đầu. 

  
Học cùng con bạn: Tham gia thảo luận với các cơ hội để bạn cũng như con bạn dẫn dắt cuộc trò 
chuyện. Đội hành động Cộng động (CAT) DCPS đã tạo ra bộ công cụ cho các gia đình để nói chuyện 
về chủng tộc và công bằng với các học sinh ở mọi lứa tuổi. Bạn có thể sử dụng tài nguyên này từ Dạy 
về lòng  khoan dung để tìm h iểu thêm về những gì học sinh đang nghe, bối cảnh lịch sử đằng sau sự 
phân biệt chủng tộc liên quan đến coronavirus và các công cụ để lên tiếng chống lại sự thiên vị. 

  
Nói về công bằng so với bình đẳng: Công bằng tại DCPS có nghĩa là tạo ra một môi trường trong đó 
chúng ta loại bỏ khoảng cách cơ hội, làm gián đoạn sự thiên vị về thể chế và xóa bỏ rào cản đối với 
thành công trong học tập và xã hội, đặc biệt là đối với học sinh da màu. Để thúc đẩy công bằng, 
DCPS sẽ cung cấp quyền truy cập, đưa vào và khẳng định, cung cấp sự hỗ trợ nhiều nhất khi sự 
chênh lệch lớn nhất vẫn tồn tại. (Khuôn khổ công bằng của DCPS)    

Đây đoạn video từ Starz docu -Series “Nước Mỹ đối với tôi” trình chiếu các chiến lược một giáo 
viên giải thích sự khác biệt giữa công bằng và bình đẳng cho học sinh trung họ của mình. 

15. Làm thế nào để tôi biết con tôi đang trải qua sự phân biệt đối xử hoặc một sự cố thiên vị ? 

Phân biệt đối xử: Phân biệt đối xử là sự đối xử bất công hoặc định kiến của các loại người, đặc biệt 
là dựa trên những đặc điểm được bảo vệ bao gồm nhưng không giới hạn như chủng tộc, tuổi tác hay 
giới tính. DC có 21 đặc điểm được bảo vệ. Thông báo không phân biệt đối xử của DCPS có thể được 
truy cập tại đây. 

  

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.tolerance.org/professional-development/identifying-and-responding-to-bias-incidents
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.tolerance.org/professional-development/identifying-and-responding-to-bias-incidents
mailto:dcps.care@%20k12.dc.gov
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/02/28/809580453/just-for-kids-a-comic-exploring-the-new-coronavirus
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/coronavirus-protect-yourself-stand-against-racism
https://www.teenvogue.com/story/coronavirus-anti-chinese-racism
https://www.facinghistory.org/educator-resources/current-events/coronavirus-protect-yourself-stand-against-racism
https://dcps.dc.gov/page/community-action-team
https://drive.google.com/file/d/1rd1_3BGYF3WX3uhxTf6pGX23QB6zv6tF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rd1_3BGYF3WX3uhxTf6pGX23QB6zv6tF/view?usp=sharing
https://www.tolerance.org/magazine/speaking-up-against-racism-around-the-new-coronavirus
https://www.tolerance.org/magazine/speaking-up-against-racism-around-the-new-coronavirus
https://www.tolerance.org/magazine/publications/speak-up-at-school
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/DCPS-Equity-Framework_2018.pdf
https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/DCPS-Equity-Framework_2018.pdf
https://vimeo.com/344172092
https://www.americatomerealtalk.com/
https://dcps.dc.gov/non-discrimination#:~:text=
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Sự cố thiên vị : Một sự cố thiên vị là hành vi, lời nói hoặc biểu hiện có động cơ , toàn bộ hoặc 
một phần, bởi sự thiên vị hoặc thành kiến. DCPS xử lý các sự cố thiên vị thông qua các thủ tục 
khiếu nại (Đội CARE) và các chương trình giáo dục (Đội Lập Chương trình & Chiến lược Công 
bằnq). (Nguồn: Dạy lòng khoan dung) 
  
Truy cập tài nguyên này từ Dạy lòng khoan dung cho 10 gợi ý để xác định thiên vị. 
  
Tội thù ghét: Đầu tiên, là phải có một tội ác đã xảy ra như phá hoại, tấn công, đốt phá và vân 
vân. Thứ hai, tội phạm phải được thôi thúc, toàn bộ hoặc một phần, bởi sự thiên vị, và nhằm vào 
một cá nhân hoặc nhóm mục tiêu đã  được liệt kê trong các đạo luật như là một lớp được bảo 
vệ . Bất kỳ tội phạm thù ghét nào  cũng phải được báo cáo cho cơ quan thực thi pháp 
luật.  (Nguồn: Dạy học về khoan dung ) . 

  
16. DCPS có lập trường chủ động chống phân biệt đối xử và thiên vị như thế nào? 

  
Thù ghét và thiên vị không được chào đón trong cộng đồng của chúng ta. Đội Lập chương trình & 
Chiến lược Công bằng DCPS tạo ra cơ hội học tập chủ động cho học sinh và nhân viên nhằm xua tan 
những ý tưởng phân biệt chủng tộc và ý tưởng lệch lạc. Học sinh, gia đình và nhân viên được khuyến 
khích thể hiện lòng trắc ẩn và có lập trường chống phân biệt đối xử và thiên vị. Liên hệ với Đội Công 
bằng tại dcps.equity@k12.dc.gov .   

Nhân viên cũng nhận được hỗ trợ và đào tạo về cảm xúc xã hội và phục hồi liên tục từ Đội Học tập 
về cảm xúc xã hội (SEL) của DCPS. Liên hệ với Đội SEL tại dcps.sel@k12.dc.gov . 

Nói về Thiên vị & COVID-19: Nhóm Lập chương trình & Chiến lược Công bằng đã tạo ra một nguồn 
tài nguyên để các gia đình có một cuộc trò chuyện chủ động về thiên vị và COVID-19 nó có thể 
được truy cập tại https://dcps.dc.gov/coronavirus.  

 

 

  

https://dcps.dc.gov/page/studentparentvisitor-grievance-process
https://dcps.dc.gov/reign
https://dcps.dc.gov/reign
https://www.tolerance.org/professional-development/identifying-and-responding-to-bias-incidents
https://www.tolerance.org/professional-development/identifying-and-responding-to-bias-incidents
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://ohr.dc.gov/protectedtraits
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://ohr.dc.gov/protectedtraits
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.tolerance.org/professional-development/identifying-and-responding-to-bias-incidents
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://drive.google.com/file/d/1aY1FrgKaBShIXKr3TDt-Hxsx8v68g31H/view%3Fusp%3Dsharing
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://drive.google.com/file/d/1aY1FrgKaBShIXKr3TDt-Hxsx8v68g31H/view%3Fusp%3Dsharing
mailto:at%C2%A0dcps.equity@k12.dc.gov
mailto:at%C2%A0dcps.equity@k12.dc.gov
mailto:at%C2%A0dcps.equity@k12.dc.gov
mailto:dcps.sel@k12.dc.gov
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://twitter.com/DCPSEquity/status/1238515580744990722
https://dcps.dc.gov/coronavirus
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Đánh giá 

17. Lịch trình sửa đổi để đối phó với đại dịch COVID-19 ảnh hướng tới thi cử như thế nào? 
  
DCPS đang cộng tác với Văn phòng Tổng Đốc Giáo dục Tiểu bang (OSSE) nơi đã giám sát các đánh giá 
tổng kết tại các trường DC để hiểu những điều chỉnh cho lịch thi cử. Các gia đình sẽ được cập nhật 
tình hình một cách phù hợp. 
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Tài nguyên bổ sung 

Tài nguyên cộng đồng cho gia đình và thanh niên 

  
Cơ quan / Tổ 
chức 

Dịch vụ có sẵn Thông tin liên lạc / Giờ hoạt 
động 

Sức khỏe tinh thần 

Khoa sức khỏe 
hành vi 

Các bác sĩ lâm sàng về sức khỏe tâm thần 
đang cung cấp hỗ trợ qua điện thoại để nói 
chuyện qua những lo lắng và sợ hãi xung 
quanh tình hình đại dịch. “Đường dây Ấm” 
(Warm Line): cũng sẽ được cung cấp để hỗ 
trợ các bậc cha mẹ có thể bị thách thức bởi 
những gì con cái họ đang trải qua. Nơi để 
giúp liên kết hoặc tham khảo các dịch vụ. 

  

1-888-793-4357 

ChAMPS Hỗ trợ khủng hoảng sức khỏe tâm thần di 
động tại nhà hoặc trong cộng đồng.  

202-481-1440 

Dịch vụ gia đình 

  

Trung tâm Tài 
nguyên Gia đình 
Virginia Williams 
920 Rhode Island 
Avenue, NE 
  

Dịch vụ vô gia cư 
Hỗ trợ cho thuê khẩn cấp 
Tài nguyên nhà 
Chỗ ở Tạm thời 
Nguồn lực Cộng đồng 
Lợi ích công cộng 
  
TANF 
Tem phiếu thực phẩm 
Medicaid 
Hỗ trợ Chăm sóc Trẻ em cho các gia đình 
đang làm việc trên mục tiêu TANF của họ. 

Thứ 2-5:      08:30 - 16:00 
Thứ 6:         8:30 - 12:00 
P: 202.671.420 0 
W: https://dhs.dc.gov/page/virgini
a-  williams-family-resource-center 

Thực phẩm và các nguồn lực khác nhau 

  

Miriam's Kitchen 
2401 Virginia 
Avenue, NW 
  

 Vận động, Thực phẩm, Dịch vụ Nạn nhân, 
Việc làm, Truy cập Internet, Tư vấn Lạm 
dụng đáng kể, Chương trình tái nhập 
cảnh, Chăm sóc sức khỏe, Dịch vụ Pháp lý, 
Quần áo và hơn thế nữa 

Thứ 2-6:   Ăn sáng 6:30 - 8:00 sáng 
Thứ 2-6:   Ăn tối 4:45 - 5:45 chiều 
P:  202.452.892 6 
W: https://miriamskitchen.org/  

SOM E 
71 O Street, NW 
  

Hàng ngày : Ăn sáng 
7:00 - 8:30 sáng 

https://dhs.dc.gov/page/virginia-%20%20williams-family-resource-center
https://dhs.dc.gov/page/virginia-%20%20williams-family-resource-center
https://miriamskitchen.org/
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Hàng ngày : Ăn trưa   11:00 sáng 
- 1:00 chiều 
P: 202.797.880 6 
W: https://www.some.org/ 

Thrive D C 
1525 Newton 
Street , NW 
  

Thứ 2-6:  Ăn sáng 8:30 - 11:00 sáng 
Phone:  202. 737 . 931 1 
W: https://www.thrivedc.org/  

Bread for the City  
1640 Good Hope 
Rd, SE hoặc 
1525 7th  

Street, NW 
  

Thứ 2-5:   9:00 sáng - 5:00 chiều 
Thứ 6:      9:00 am - trưa 
Đóng cửa: Trưa - 1:00 chiều 
P: 202.265.240 0 
W: 
https://breadforthecity.org/food/ 

N Street Village 

Women's Day 

Center 

1333 N Street, 

NW 

  Hàng ngày : Ăn sáng 7:00 - 8:30 
sáng 
Hàng ngày : Ăn trưa  trưa - 12:30 
chiều 
P: 202.939.2076 
W: https://www.nstreetvillage.org/ 
  

Các trung tâm giao trẻ 

  

Sasha Bruce 

741 A 8th Street, 

SE 

  
  
  
  
 Zoe’s Doors 
900 Rhode Island 
Avenue, N E 
  
  

Liên kết với các chương trình nhà ở và nơi 
trú ẩn khẩn cấp, 
Giáo dục tái hòa nhập và hỗ trợ tìm việc 
làm . 
Hỗ trợ truy cập các lợi ích công cộng , quản 
lý trường hợp dài hạn , Thực phẩm, Giặt ủi, 
Tắm, Máy tính, Tã, Quần áo, Giày dép và 
các vật tư khác. 

Thứ 2-6:  9:00 sáng - 5:00 chiều 
P: 202.547.777 7 
W: https://www.sashabruce.org/pr
ograms/safehomes/drop-in-center/ 
  
 
 
 
Mở cửa 24/ 7 
P: 202.248.209 8 
W: https://dhs.dc.gov/page/day-
services-centers 

  
  

Nhà ở và Hỗ trợ Thanh niên 

  
24 Hour Youth 
Hotline: 
  
 

Nhà ở tình trạng khẩn cấp, Gặp lại gia đình, 
Quản lý trường hợp, Thanh niên thoát ly, 
đánh giá nhu cầu nhà ở, hỗ trợ việc thu 
thập tài liệu quan trọng, và nhiều hơn nữa . 

P: 202.547.777 7 
  
 
 
P: 202.399.709 3 

https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.some.org/
https://www.thrivedc.org/
https://breadforthecity.org/food/
https://translate.google.com/translate?hl=vi&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.nstreetvillage.org/
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/drop-in-center/
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/drop-in-center/
https://dhs.dc.gov/page/day-services-centers
https://dhs.dc.gov/page/day-services-centers
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24 Hour Shelter 
Hotline: 
  
Sasha Bruce 
House (tuổi 11-
17 ) 
  
  
  
Nhà giao ước 
(tuổi 18-24): 
129 Yuma Street 
SE 
  
  

  
 
 
 
P: 202.546.4900 
Mở cửa 24 giờ 
W : https://www.sashabruce.org/p
rograms/safehomes/sasha-bruce-
house/ 
  
P: 202.610.9698 / 969 3 
Cửa mở lúc 6:00 chiều 
W: http://covenanthousedc.org/  

P: 202.696.004 3 
Mở cửa 24 giờ 
W : https://dhs.dc.gov/page/youth-
homeless-services 

  
 

https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/
https://www.sashabruce.org/programs/safehomes/sasha-bruce-house/
http://covenanthousedc.org/
https://dhs.dc.gov/page/youth-homeless-services
https://dhs.dc.gov/page/youth-homeless-services

