Jackson County Okul Bölgesi
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılına Hoş Geldiniz
Ebeveynler/Vasiler için Kontrol Listesi

Çocuğunuzu her gün okula göndermeden önce:
 Çocuğunuza ellerini düzgün yıkamasını öğretin
 100,4'ten az olduğundan emin olmak için çocuğunuzun ateşini kontrol edin
 Çocuğunuzun boğaz ağrısı veya öksürük, ishal, şiddetli baş ağrısı, kusma veya vücut ağrıları
gibi hastalık başka belirtileri olmadığından emin olmak için kontrol edin
 Şu anda su çeşmeleri mevcut olmayacaktır gibi çocuğunuzun okula bir su şişesi almak
düşünün
 Çocuğunuza nesneleri paylaşmaktan kaçınmasını hatırlatın (su şişeleri, cihazlar, yazma
aletleri, vb. dahil) diğer öğrencilerle birlikte ve diğerlerinden güvenli bir mesafe tutmak
İletişim numaralarınız değiştiyse okula bildirin
 Çocuğunuzu okulda işlerin biraz farklı görünebileceğine hazırlayın (Bazı örnekler: tüm
öğretmenler yüz maskesi takacak, bazı öğrenciler yüz maskesi takacak, masalar aynı yerlerde
olmayabilir, öğle yemeği sınıfta olabilir, vb.)
 Çocuğunuza okulun hala güvenli, sıcak ve mutlu bir yer olduğunu söyleyin.
 Mümkünse çocuğunuzla el dezenfektanı gönderin
 Çocuğunuza yüz maskesi ile gönderirseniz, lütfen her gün temizlenir emin olun

Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, lütfen çocuğunuzu evde tutun:
 100.4 veya daha yüksek ateş
 titreme
 öksürük
 Nefes darlığı, evde kal. Nefes almada zorluk, evde kal.
 Aşırı yorgunluk hissi
 Kas ve vücut ağrıları
 Şiddetli baş ağrısı
 Yeni tat kaybı. Artık koku alamıyor.
 Boğaz ağrısı
 Tıkanıklık veya burun akıntısı
 Mide bulantısı ya da kusma
 İshal

Jackson County School District
Welcome to 2020-2021 Academic Year
Checklist for Parents/Guardians

Before sending your child to school every day:
 Teach your child to wash their hands properly(some examples: all teachers will be
wearing face masks, some students will be wearing face masks, desks may not be in the
same places, lunch may be in the classroom, etc.)
 Check your child's temperature to make sure it is less than 100.4
 Check to make sure your child has no other symptoms of the disease, such as sore
throat or cough, diarrhea, severe headache, vomiting or body pain
 Consider getting a water bottle to your child's school as water fountains will not be
available at the moment
 Remind your child to avoid sharing objects (including water bottles, devices, writing
tools, etc.) with other students and keeping them at a safe distance with others
 If your contact numbers have changed, report them to the school
 Prepare your child to look a little different at school (some examples: all teachers will
be wearing face masks, some students will be wearing face masks, desks may not be
in the same places, lunch may be in the classroom, etc.)
 Tell your child that school is still a safe, warm, and happy
 Send hand sanitizer with your child, if possible
 If you send your child with face mask, please be sure it is cleaned each day

If your child has any of the following symptoms, please keep your child at home:













100.4 or higher fever
Chills
Cough
Shortness of breath, stay home. Difficulty breathing, stay home.
Excessive tiredness
Muscle and body aches
Severe headache
New taste loss. Can't smell any more.
Throat ache
Stuffy or runny nose
Nausea or vomiting
Diarrhea

Literal Turkish Translation

