Hướng Dẫn Nhanh về việc Thiết Lập Lại và Khởi Động Lại
năm học 2020-2021 tại Northmont

Tùy Chọn Học Tập
Tùy Chọn 1

Giảng Dạy Trực Tiếp tại các Tòa Nhà Trường Học Northmont

Tùy Chọn 2

Giảng Dạy Trực Tuyến thông qua Viện Học Tập Từ Xa Northmont

Tất cả các gia đình cần phải điền vào mẫu trên trang web này để Northmont biết quý vị đang
chọn tùy chọn nào.

Hướng Dẫn về Sức Khỏe và Phòng Ngừa cho các Trường từ Mẫu
Giáo đến lớp 12 tại Ohio
Northmont sẽ thực hiện và thông báo cho tất cả các bên liên quan phải tuân thủ các
hướng dẫn sau đây do Thống Đốc DeWine và Bộ Y Tế cung cấp:
●
●
●
●
●

Đánh Giá Các Triệu Chứng Một Cách Thận Trọng
Rửa và Khử Trùng Tay để Ngăn Ngừa Lây Nhiễm
Vệ Sinh và Khử Trùng Môi Trường Trường Học Kỹ Lưỡng để Hạn Chế Lây Lan trên
các Bề Mặt Dùng Chung
Thực Hành Giãn Cách Xã Hội
Thực Hiện Chính Sách Đeo Đồ Che Mặt

Hướng Dẫn Chi Tiết
Đánh Giá Các Triệu Chứng Một Cách Thận Trọng
●
●
●
●
●
●

Sốt (100,4) hoặc ớn lạnh
Ho
Thở gấp hoặc khó thở
Mệt mỏi
Đau cơ hoặc cơ thể
Đau đầu

●
●
●
●
●

Mới bị mất vị giác hoặc khứu giác
Đau họng
Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi
Buồn nôn hoặc nôn mửa
Tiêu chảy

**Tất cả các gia đình luôn cần phải chuẩn bị hoặc có sẵn sao lưu số liên lạc khẩn cấp trong
trường hợp học sinh được xác định có triệu chứng trong ngày đi học. Có thể gọi xe cứu
thương nếu không thể liên lạc với gia đình.
**KHÔNG đi học nếu có (các) triệu chứng này. Liên lạc với nhà trường như bình thường nếu
việc nghỉ là cần thiết.

Rửa và Khử Trùng Tay để Ngăn Ngừa Lây Nhiễm
Học sinh và nhân viên nhà trường sẽ sử dụng bồn rửa tay để rửa tay hoặc sử dụng các trạm
có nước rửa tay khô để rửa và khử trùng tay một cách thường xuyên và được nhắc nhở
không chạm vào miệng, mắt và mặt. Đây là cách tốt nhất để ngăn cản vi-rút và là một thực
hành thiết yếu để mở cửa trường học và giảm các tình hình cách ly.

Vệ Sinh và Khử Trùng Môi Trường Trường Học Kỹ Lưỡng để Hạn
Chế Lây Lan trên các Bề Mặt Dùng Chung
Northmont đang sử dụng các sản phẩm được khuyến nghị để làm sạch bề mặt một cách
thích hợp. Tất cả các bên liên quan sẽ góp phần khử trùng không gian làm việc của họ.
Nhân viên giám sát sẽ vệ sinh kỹ lưỡng theo lịch trình tích cực để làm sạch và khử trùng môi
trường trường học.

Thực Hành Giãn Cách Xã Hội
Hướng dẫn giãn cách xã hội sẽ được tuân theo trong tất cả các tòa nhà trong phạm vi có thể.
Quy định ho và hắt hơi đúng cách sẽ được hướng dẫn và thực hành trong tất cả các tòa nhà.
Giữ khoảng cách sáu foot là tối ưu, nhưng phụ huynh nên biết rằng không phải lúc nào cũng
có thể thực hiện được việc này. Ví dụ bao gồm trên xe buýt và hầu hết các lớp học. Hướng
dẫn giãn cách có sẵn trong các hoàn cảnh này, nhưng xin đừng cho rằng lúc nào cũng có thể
giữ được khoảng cách 6 foot (2m).

Thực Hiện Chính Sách Đeo Đồ Che Mặt
Học khu sẽ tuân theo các hướng dẫn được các cơ quan nhà nước và địa phương quy định.
Quận Montgomery yêu cầu đeo khẩu trang và do đó điều này sẽ được áp dụng tại Northmont,
ngoại trừ mọi trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 1. Vui lòng hỏi về Viện Học Tập Từ Xa của
Northmont nếu việc đeo đồ che mặt sẽ gây vấn đề. Liên hệ với tòa nhà của quý vị nếu có
vấn đề về y tế hoặc vấn đề phát sinh mà nhà trường cần lưu ý khi xem xét việc đeo đồ che
mặt hoặc tấm chắn mặt.
Vui lòng tham khảo Tài Liệu về Thiết Lập Lại và Khởi Động Lại tại Northmont để biết
thêm chi tiết.

