
 

 
 
 

Kińh gửi các phụ huynh và học sinh:  

 
Chúng tôi rát vui mừng khi các học sinh quay trở lại trường và ta ̣p luyê ̣n bát đàu từ ngày 13 tháng 07! 

Khi chúng tôi chuản bi ̣cho điều này, thì chúng tôi muón các quý vi ̣biết về những biê ̣n pháp phòng 

ngừa sễ được thực hiê ̣n để giữ an toàn cho mọi người. Chúng tôi đã tạo ra mo ̣ t kế hoạch tái nha ̣p học 

cho các học sinh dựa trên những hướng dãn do tỏ chức University Interscholastic League khuyến 

nghi ̣và những tài nguyên khác để giúp giảm thiểu rủi ro thương ta ̣ t và đau óm khi tham gia vào các 

trại hề năm 2020. Thư này đưa ra những nghi thức cơ bản được áp dụng tại chõ để giảm thiểu rủi ro 

thương ta ̣ t và đau óm.  

 

Những Thực tế về COVID-19  

Virus mà gây ra COVID-19 có thể lây nhiễm mọi người ở tát cả các lứa tuỏi. Nghiên cứu từ Trung tâm 

Kiểm soát Bê ̣nh dic̣h (CDC), cùng với các trung tâm khác, đã cho tháy ràng khi trể em bi ̣nhiễm COVID-

19, thi ̀tương đói it́ trể em bi ̣COVID-19 được nha ̣p viê ̣n. Tuy nhiên, mo ̣ t vài ha ̣u quả nghiêm trọng đã 

được báo cáo ở trể em, và khi mo ̣ t đứa trể có triê ̣u chứng nhệ hoa ̣c tha ̣m chi ́không có triê ̣u chứng bị 

COVID-19 vãn có thể lây nhiễm sang những người khác mà dễ bi ̣nhiễm bê ̣nh hơn. Khi không thể xóa bỏ 

tát cả nguy cơ tiếp tục lây lan của COVID-19, thi ̀khoa học hiê ̣n tại gợi ý có nhiều bước mà các trường có 

thể thực hiê ̣n để giảm thiểu các nguy cơ đói với các học sinh, các giám đóc, nhân viên, và gia đình của 

họ.  

 

Virus mà gây ra COVID-19 có thể lây lan sang những người khác từ những người nhiễm bê ̣nh mà có ít 

các triê ̣u chứng hoa ̣c không có triê ̣u chứng. Ngay cả khi mo ̣ t người nhiễm bê ̣nh chi ̉bi ̣bê ̣nh nhệ, nhưng 

người mà họ lây bê ̣nh sang có thể bi ̣bê ̣nh na ̣ng hoa ̣c tha ̣m chi ́tử vong, đa ̣c biê ̣t là nếu họ 65 tuỏi trở lên 

và có các tiǹh trạng sức khỏe từ trước khiến họ bị đa ̣ t vào nguy cơ cao hơn. Do tińh chát tiềm ản của 

mói đê dọa này, mọi người nên tuân thủ nghiêm nga ̣t những buỏi ta ̣p luyê ̣n được nêu rõ trong những 

nghi thức này, tát cả đều tạo điều kiê ̣n cho viê ̣c mở cửa lại an toàn và tha ̣n trọng của Texas. Virus mà 

gây ra COVID-19 vãn tiếp tục đang lưu hành trong co ̣ ng đòng của chúng ta. Chúng ta nên tiếp tục quan 

sát các buỏi ta ̣p luyê ̣n mà bảo vê ̣  mọi người, kể cả những người mà dễ bi ̣tỏn thương nhát. Quy tác 

hướng dãn đàng sau giãn cách xã ho ̣ i là làm giảm khả năng phơi nhiễm với các giọt bán qua đường hô 

háp. Vi ̀lý do này, chúng tôi khuyến khićh mạnh mễ viê ̣c thực thi giãn cách xã ho ̣ i ở tát cả các địa điểm 

trại hề.  

 
Trước khi Đến 

Trước khi đến, tát cả các học sinh sễ tự kiểm tra các triê ̣u chứng của COVID-19 trước khi vào 

trường. Các học sinh sễ tự kiểm tra bàng cách sử dụng Mãu đơn Tiền kiểm tra Y tế của VAPA, 

VAPA Medical Pre-screening Form. Các đường liên kết đến mãu đơn tiền kiểm tra sễ được các 

giám đóc của trường cung cáp. Bát kỳ cá nhân nào (nhân viên hay học sinh) mà có bát kỳ triê ̣u 

chứng nào được liê ̣ t kê dưới đây sễ không được phếp tham gia vào các buỏi luyê ̣n ta ̣p. Bát kỳ học 

sinh, giám đóc, hay nhân viên nào sóng cùng mo ̣ t ai đó có bát kỳ triê ̣u chứng nào của COVID-19, 

bát kể người đó kiểm tra dương tińh với COVID-19 hay không, thì cũng nên tự cách ly trong hai 



tuàn. Nếu họ không có bát kỳ triê ̣u chứng nào của COVID-10 trong giai đoạn đó, thì họ có thể quay 

lại các buỏi luyê ̣n ta ̣p.  

 
Tự kiểm tra các Triệu chứng  

CDC liê ̣t kê những triê ̣u chứng dưới đây là các dáu hiê ̣u có thể có của COVID-19: 

• Ho 

• Cảm lạnh 

• Đau cơ bắp 

• Hụt hơi hoa ̣c khó thở  

• Run người liên tục với cảm lạnh 

• Đau đàu 

• Đau họng 

• Mát vi ̣giác hoa ̣c khứu giác 

• Tiêu chảy 

• Cảm tháy sót hoa ̣c thân nhiê ̣ t đo được cao hơn hoa ̣c bàng 99.6 đo ̣  F 

• Biết là tiếp xúc gàn với mo ̣ t người đã được phòng thi ́nghiê ̣m xác nha ̣n là nhiễm COVID-19 

 
Nếu bát kỳ học sinh hay giám đóc nào trải qua những triê ̣u chứng này, thi ̀không nên tham gia vào bát 

kỳ buỏi luyê ̣n ta ̣p nào. Ngoài ra, những tiǹh trạng sức khỏe nền có thể làm tăng nguy cơ bê ̣nh nghiêm 

trọng từ COVID-19 cho các cá nhân ở bát kỳ đo ̣  tuỏi nào.  

 

Bát kỳ ai có tiǹh trạng sức khỏe nền thi ̀không nên tham dự các buỏi luyê ̣n ta ̣p trừ khi bên cung cáp 

dic̣h vụ chăm sóc sức khỏe chińh đòng ý cho phếp tham dự bàng văn bản.  

 
Các Thủ tục tại Trường để Ghi danh Vào 

• Khi các học sinh đến nơi ta ̣p luyê ̣n, thì phải đợi cách 10 feet trong các khu vực được các giám 

đóc chi ̉điṇh. 

• Các học sinh bát buo ̣ c phải mang mo ̣ t chai nước. Các học sinh đến mà không có chai nước sễ 

không được cho phếp ta ̣p luyê ̣n.  

• Tát cả các học sinh sễ phải xác nha ̣n là miǹh đã no ̣p VAPA Medical Pre-screening Form.  

o Bát kỳ người nào mà đã có các triê ̣u chứng bi ̣sót hoa ̣c cảm lạnh trong 24 giờ trước thì 

sễ không được cho phếp tham gia vào các buỏi ta ̣p luyê ̣n và nên ở nhà và liên lạc với 

bên cung cáp dic̣h vụ chăm sóc sức khỏe chińh của miǹh hoa ̣c mo ̣ t chuyên gia chăm 

sóc sức khỏe phù hợp khác, nếu được bảo hành.  

o Các đường dãn đến mãu đơn sàng lọc trước sễ được các giám đóc của trường cung 

cáp.  

• Các học sinh sễ báo cáo với các khu vực được chi ̉điṇh để kiểm tra nhiê ̣ t đo ̣ . Các học sinh sễ 

được yêu càu sử dụng dung dic̣h rửa tay bát cứ khi nào các học sinh đến.  

• Các học sinh sễ ngay la ̣p tức đến điạ điểm được chỉ điṇh theo các hướng dãn của giám đóc.  

 
Tham gia Luyện tập Hè 

• Viê ̣c tham dự là không bát buo ̣c. 

• Các buỏi luyê ̣n ta ̣p sễ được trù điṇh ở ngoài trời, với khoảng cách tói thiểu 10 feet trở lên giữa 



các cá nhân vào mọi lúc. 

• Các học sinh bát buo ̣ c mang các thiết bi ̣cá nhân về nhà hàng ngày.  

• Các học sinh sễ không được phếp dùng chung các thiết bi,̣ các chai nước, thức ăn, quàn áo, hay 

giày dếp. 

• Các học sinh sễ được phếp sử dụng dung dic̣h rửa tay khi càn thiết.  

 
Các Thủ tục sau Luyện tập  

• Khi các học sinh rời các buỏi luyê ̣n ta ̣p, thi ̀các học sinh phải sử dụng dung dic̣h rửa tay và ra 

khỏi khu vực ta ̣p luyê ̣n bàng cách sử dụng cách thức ra về được triển khai ở mõi điạ điểm.  

• Cách thức ra về sễ được các giám đóc triển khai để bảo đảm sự giãn cách xã ho ̣ i.   

o Các kế hoạch cụ thể của trường sễ được giám đóc cung cáp.  

o Các học sinh sễ được hướng dãn để rời trường ngay la ̣p tức sau mõi buỏi luyê ̣n ta ̣p. 

o Chúng tôi rát khuyến khićh các phụ huynh đón con ngay sau khi buỏi luyê ̣n tập kết 

thúc.  

• Các giám đóc sễ có trách nhiê ̣m sát trùng các thiết bi ̣mà còn lại ở trường sau mõi buỏi ta ̣p 

luyê ̣n.  

 
Giám đóc sễ truyền đạt các kế hoạch cụ thể của trường và trả lời bát kỳ câu hỏi nào nếu có. 

Vui lòng đừng ngại liên lạc với giám đóc của quý vi ̣với bát kỳ mói quan tâm nào.  

 

Chúng tôi mong ga ̣p con của quý vi ̣trở lại trường để chuản bi ̣cho mùa sáp tới.  

 

Trân trọng, 

 
 

 

 

 

Figarelli, Giám đóc 

Phòng Nghê ̣  thua ̣ t Thi ̣giác và Triǹh diễn của Garland ISD  

 

 


