Jackson County Khu học chánh
Chào mừng bạn đến với năm học 2020-2021
Danh sách kiểm tra cho phụ huynh/giám hộ

Trước khi gửi con đến trường mỗi ngày:
 Dạy trẻ rửa tay đúng cách
 Kiểm tra nhiệt độ của trẻ để đảm bảo nó ít hơn 100,4
 Kiểm tra để đảm bảo rằng con bạn không bị đau họng hoặc các dấu hiệu khác của bệnh như
ho, tiêu chảy, nhức đầu dữ dội, nôn mửa, hoặc đau nhức cơ thể
 Hãy xem xét việc con bạn lấy một chai nước đến trường như đài phun nước sẽ không có sẵn
tại thời gian này
 Cung cấp cho con của bạn một chai bơm lại cho nước. Đài phun nước sẽ không được
avaiable.
 Nhắc con bạn tránh chia sẻ các đối tượng (bao gồm chai nước, thiết bị, dụng cụ viết, vv) với
các sinh viên khác và giữ một khoảng cách an toàn từ những người khác
 Nếu bạn đã thay đổi số điện thoại, hãy để cho các trường học biết.
 Chuẩn bị con của bạn mà mọi thứ có thể trông hơi khác nhau ở trường (ví dụ, một số sẽ
được che mặt nạ, Bàn làm việc có thể không ở cùng một nơi, Bữa trưa có thể được trong lớp
học, vv)
 Hãy chắc chắn rằng con bạn biết rằng trường học vẫn là nơi an toàn, ấm áp, và chào đón
 Gửi tay sạch hơn với con bạn, nếu có thể
 Nếu bạn gửi cho con của bạn với một nắp mặt, hãy chắc chắn rằng nó được sạch sẽ mỗi ngày

Nếu con quý vị có bất kỳ triệu chứng nào sau đây, vui lòng giữ trẻ ở nhà:
 Sốt 100,4 hoặc cao hơn
 Chills
 Ho
 Khó thở hoặc thở
 Cảm giác mệt mỏi cực đoan
 Cơ bắp hoặc cơ thể đau nhức
 Cơ bắp hoặc cơ thể đau nhức
 Nhức đầu dữ dội
 Mới mất hương vị hoặc mùi
 Đau họng
 nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
 buồn nôn hoặc nôn mửa
 bệnh tiêu chảy

Jackson County School District
Welcome to the school year 2020-2021
Checklist for Parents/ guardians

Before sending children to school every day:
 Teach your child to wash his/her hands properly
 Check your child’s temperature to ensure it is less than 100.4
 Check to make sure that your child does not suffer from sore throat or other signs of the
disease such as coughing, diarrhea, severe headache, vomiting, or body aches
 Give your child a refillable bottle for water. The fountains will not be available.
 Remind your child to avoid sharing objects (including water bottles, devices, writing
instruments, etc.) with other students and keep a safe distance from others
 Notify the school if your contact numbers have changed
 Prepare your child that things may look a little differently at school (i.e., some will be
wearing face masks, desks may not be in the same places, lunch may be in the classroom,
etc.)
 Make sure your child knows that the school remains a safe, warm, and welcoming place
 Send hand cleaner with your child, if possible
 If you send your child with a face cover, make sure that it is clean every day

If your child has any of the following symptoms, please keep your child at home:
 Fever 100.4 or higher
 Chills
 Cough
 Shortness of breath or breathing
 Feeling of extreme fatigue
 Muscle or body aches
 Intense headache
 Loss of taste or loss of smell
 Sore throat
 Stuffy or runny nose
 Nausea or vomiting
 Diarrhea

Literal Vietnamese Translation

