
Chúng tôi rất vui mừng chào đón các học sinh trở lại để học trực tiếp! 

Các quy trình về sức khỏe và an toàn khi trở lại lớp học là yêu cầu nhân viên, phụ huynh và người giám 

hộ của các học sinh phải hoàn thành Khám sức khỏe Hàng ngày. 

Trước ngày đầu tiên đi học, nhân viên và phụ huynh / người giám hộ của những em tham gia chương 

trình học kết hợp sẽ nhận được một thông báo email từ noreply@fwps.org, nội dung của email là chúng 

tôi sẽ đưa ra những phương thức liên lạc để quý phụ huynh có thể chọn lựa.   

PHỤ HUYNH: HOÀN THÀNH KIỂM TRA SỨC KHOẺ HÀNG NGÀY THEO YÊU CẦU 

• Trước khi các em rời khỏi nhà, phụ huynh phải đo thân nhiệt của các em và điền vào bản kiểm 

tra sức khỏe trực tuyến cho mỗi em. 

o Thông báo nhắc nhở hàng ngày chỉ được gửi đến người giám hộ chính trong hồ sơ; tuy 

nhiên, bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể điền vào bản kiểm tra. Chúng tôi sẽ thêm vào bản 

kiểm tra sức khoẻ hằng ngày vào trang web này trước khi bắt đầu học trực tiếp. 

o Bản kiểm tra sức khoẻ sẽ đưa ra các câu hỏi về các triệu chứng và có thể có bất kỳ [phơi 

nhiễm COVID-19 và thông tin sẽ được giữ bí mật. Nếu các em có bất kỳ triệu chứng nào của 

COVID-19, các em cần phải ở nhà. 

• Vào cuối buổi kiểm tra, hệ thống sẽ cho quý vị biết các em có được đến trường hay không. 

o Hệ thống sẽ cho biết nếu các em được chứng nhận (Được đi học), hay không được chứng 

nhận (phải ở nhà). 

o Nhà trường cũng được thông báo liệu con của quý phụ huynh có đủ điều kiện đến trường 

hay không. 

• Khi đến trường, nhân viên sẽ xem xét việc kiểm tra sức khỏe và chứng nhận đã hoàn tất hay 

chưa. 

o Nếu chưa hoàn thành, nhân viên sẽ liên hệ với quý phụ huynh để hoàn thành chứng nhận 

trước khi các em được vào lớp học. 

o Nếu con bạn đến trường nhưng có một câu trả lời nào là CÓ cho bất kỳ câu hỏi nào hoặc trẻ 

bị sốt, chúng tôi sẽ gọi quý phụ huynh đến đón các em. 

Cảm ơn quý phụ huynh đã thực hiện vai trò của mình để đảm bảo sự trở lại của các em một cách lành 

mạnh và an toàn với hướng dẫn trực tiếp! 

NHÂN VIÊN: HOÀN THÀNH KIỂM TRA SỨC KHOẺ HÀNG NGÀY THEO YÊU CẦU 

• Trước ngày 8 tháng 3 năm 2021, nhân viên sẽ sử dụng trang web kiểm tra sức khỏe đã được 

thiết lập trước đó để báo cáo cho học khu hoặc địa điểm trường học. 

• Bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 năm 2021: Tất cả nhân viên sẽ nhận được thông báo Khám sức khỏe 

hàng ngày, và họ sẽ báo cáo ngày hôm đó họ sẽ đi làm hay làm việc trực tuyến. Việc này phải 

được hoàn thành hàng ngày trước khi đi làm. 

• Thông báo nhắc nhở hàng ngày sẽ được gửi đến e-mail của quận, hoặc dưới dạng tin nhắn dựa 

trên sự lựa chọn của bạn. Bản Kiểm tra sức khoẻ hàng ngày cũng có thể được điền thông qua mã 

QR và chúng tôi sẽ thêm vào bản kiểm tra sức khoẻ trên web sớm nhất. 

• Sau khi điền xong bản kiểm tra sức khoẻ, hệ thống sẽ cho bạn biết liệu bạn có đủ điều kiện 

(được chứng nhận hay không được chứng nhận) để đến trường hay không. 
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