
 

 

 
Ngày 5 tháng 11 năm 2021 
 
Kính gửi các thành viên cộng đồng, 
 
Mục đích của lá thư này là để cập nhật về các thủ tục và hướng dẫn về việc phụ huynh làm tình nguyện 
viên hoặc quan sát trong lớp học. 
 
Hoạt động tình nguyện: Ngoài các thủ tục thông thường cho việc ghi danh tại văn phòng, phụ 
huynh/người chăm sóc trẻ sẽ chỉ được phép giúp theo quyết định của hiệu trưởng để cung cấp các dịch vụ 
thiết yếu và hỗ trợ chương trình giáo dục của trường; hoạt động tình nguyện sẽ chỉ được thực hiện 
trong các sự kiện ngoài trời. Đây là những yêu cầu: 

● Xuất trình bằng chứng về việc đã được tiêm chủng đầy đủ 
● Luôn phải đeo khăn che mặt, và 
● Duy trì khoảng cách với người khác bất cứ khi nào có thể 

Việc quan sát trong lớp học: Ngoài việc tuân theo những gì có trong sổ tay của học sinh như được liệt 
kê bên dưới: 
 

THĂM CON TẠI TRƯỜNG 
Phụ huynh được chào đón tại các trường học. Chúng tôi cần nhận được thông báo trước hai mươi bốn giờ về các chuyến thăm 
lớp học. Hiệu trưởng có thể miễn việc thông báo. Hiệu trưởng hoặc quản trị viên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thời gian 
và thời lượng của chuyến thăm. Tất cả mọi người khách phải đến văn phòng để ghi danh cho biết sự hiện diện của họ trong 
khuôn viên trường, nhận nhãn dán dành cho khách trước khi vào khuôn viên trường, và tuân thủ bất kỳ quy trình an toàn và 
sức khỏe nào. Những người không có thẩm quyền đều bị cấm vào hoặc ở lại trên sân trường. Các chuyến thăm không được 
gây trở ngại cho giờ học. Nếu có lệnh cấm của tòa án hiện tại hạn chế quyền phụ huynh thăm con hoặc quyền nhận được thông 
tin về tiến trình học của đứa trẻ, người phụ huynh có quyền nuôi con sẽ có trách nhiệm cung cấp cho Hiệu trưởng một bản sao 
của lệnh đó. Các lớp Giáo dục Đặc biệt có các hướng dẫn khác nhau dựa trên tính bảo mật của học sinh, việc gián đoạn các 
dịch vụ và việc cần phải có một người hộ tống. Vui lòng lên hẹn trước cho các lần đến trường quan sát. (MPESD, Sổ tay Học 
sinh, trang 5) 

Phụ huynh/người chăm sóc trẻ cũng phải tuân theo những điều sau: 
● Xuất trình bằng chứng về việc đã được tiêm chủng đầy đủ 
● Luôn luôn đeo khăn che mặt và 
● Cho thấy bằng chứng về xét nghiệm COVID 19 âm tính, được ghi ngày trong vòng 72 giờ qua 

trước cuộc thăm viếng. 
● Giữ khoảng cách với người khác bất cứ khi nào có thể 

  
Cảm ơn sự hỗ trợ và cộng tác của quý vị trong khi chúng ta cùng nhau thực hiện các quy trình nhằm duy 
trì sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng trong đại dịch COVID-19. Xin lưu ý rằng nếu tình 
hình thay đổi, những quy trình tôi đang chia sẻ với quý vị cũng có thể thay đổi. 
  
Trân trọng, 

Elida MacArthur 
Tiến sĩ Elida MacArthur 
Giám đốc Học khu 


