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Sau hơn 18 tháng, cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau trở lại các lớp học, sân chơi và phòng tập thể dục của 
chúng ta. Tôi nhận ra rằng chúng ta có thể cảm thấy một chút lo lắng, hồi hộp và vui mừng ... có lẽ cảm 
thấy nhiều cảm xúc này cùng một lúc.

Nhưng đây là những gì tôi biết: Chúng tôi đã sẵn sàng. Các học sinh đã sẵn sàng. Và chúng tôi rất hào 
hứng để tạo ra nhiều khoảnh khắc học tập vui vẻ mới.

Là một cựu giáo viên và hiệu trưởng, nghi thức tựu trường gợi lại những kỷ niệm tuyệt vời. Tôi nhớ các học 
sinh háo hức chia sẻ những câu chuyện về các chuyến phiêu lưu trong mùa hè, khoe chiếc ba lô mới của 
mình, và chạy đi gặp bạn bè, giờ đã cao hơn một chút. Truyền thống hàng năm này luôn là cơ hội để khơi 
dậy tình bạn mới và xây dựng mối liên hệ giữa các học sinh và các nhà giáo dục - và chúng tôi trân trọng 
điều đó.

Đại dịch toàn cầu đã và đang gây khó khăn cho tất cả chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bị bịnh, mất 
các thành viên trong gia đình, hoặc tiếp tục do dự khi ra ngoài nơi công cộng - tất cả đều là những nỗi sợ 
hãi thực sự và hợp lý. Tuy nhiên, các học sinh của chúng tôi – con em của quý vị - cần chúng ta hiện diện 
ngay bây giờ cho họ. Để dạy bảo họ. Để trông thấy họ. 

Khi chúng tôi trực tiếp trở lại trường học, chúng tôi biết rằng coronavirus tiếp tục là mối đe dọa đến cộng 
đồng của chúng tôi. Trong suốt mùa hè, chúng tôi đã hợp tác với các chuyên gia y tế công cộng để thực 
hiện một loạt các biện pháp bảo vệ sứa khỏe và an toàn, bao gồm cải tiến hệ thống thông gió của các 
trường học. Chúng tôi đã phát triển các kế hoạch toàn diện bảo vệ sức khỏe và an toàn, bao gồm tăng 
cường các công việc chuẩn bị để đối phó với sự gia tăng của biến thể delta.

Mỗi biện pháp an toàn theo tầng lớp mà chúng tôi đã đặt kế hoạch cho các trường học sẽ hoạt động cùng 
nhau. Chúng tôi biết rằng sự kết hợp của các biện pháp an toàn theo tầng lớp sẽ giúp bảo đảm tốt hơn 
một môi trường học tập lành mạnh. Và mỗi chúng ta cần phải làm phần việc của mình, đeo khẩu trang, 
rửa tay, giữ khoảng cách và chích ngừa vắc-xin khi đủ điều kiện, để giữ an toàn cho bản thân, bạn bè, đồng 
nghiệp và cộng đồng trường học.

Khi chúng tôi chào đón gia đình của quý vị trở lại trường học và tôi bắt đầu năm thứ năm làm Tổng Giám 
Đốc Sở Học Chánh, tôi muốn chia sẻ một sự cảm kích: Cám ơn quý vị đã tin tưởng chúng tôi để tạo ra môi 
trường học tập hấp dẫn và an toàn cho con em của quý vị.

Tôi mong chờ một năm học tuyệt vời để tạo ra vô số khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Guadalupe Guerrero,
Tổng Giám Đốc Sở Học Chánh Portland

Thông Điệp Chào Mừng từ Tổng 
Giám Đốc Guadalupe Guerrero

Các gia đình và học sinh thân mến,



Giáo Dục 
Cộng Đồng

Rửa 
Tay

Làm Vệ Sinh 
và Khử Trùng

Cô Lập và 
Cách Ly

Xét Nghiệm 
COVID-19 

thường xuyên

Lưu Thông 
Không khí và 

Thông Gió 

Duy Trì Khoảng 
Cách 3 feet.

Khẩu TrangThuốc 
Chích Ngừa 
COVID-19
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0201 Chúng tôi tin rằng các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn theo 
tầng lớp của chúng tôi được hướng dẫn bởi các chuyên gia sức 
khỏe cộng đồng sẽ giúp chúng tôi giảm tối thiểu sự gián đoạn việc 
học tập trực tiếp toàn diện tại trường học trong năm nay.

Mỗi biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn đang hoạt động cùng với những biện pháp khác. Chúng tôi nhận ra rằng 
không có một biện pháp nào là hoàn hảo và sức mạnh của mỗi biện pháp được thấy rõ khi nhiều biện pháp theo tầng 
lớp kết hợp với nhau.

Thuốc Chích Ngừa COVID-19
Chích ngừa là một trong những biện pháp bảo vệ quan trọng nhất chống lại COVID-19.
 
Chúng tôi tự hào là sở học chánh K-12 đầu tiên ở tiểu bang Oregon công bố bắt buộc chích ngừa cho tất 
cả nhân viên. Do đó, tất cả nhân viên PPS, nhân viên của các nhà thầu và tình nguyện viên sẽ phải chích 
ngừa vắc xin chống lại COVID-19 trước Ngày 18 Tháng 10 năm 2021.
 
Cho đến nay, hơn 95 phần trăm nhân viên PPS cho biết rằng họ đã chích ngừa trước ngày khai giảng.
 
PPS sẽ tiếp tục thúc đẩy, tạo ra và tổ chức các cơ hội cho các học sinh, gia đình, nhân viên và các đối tác cộng 
đồng được chích ngừa vào Mùa Thu này. Điều này sẽ bao gồm cho các trẻ em dưới 12 tuổi, ngay khi các em 
đủ điều kiện.

Tìm hiểu thêm, xin truy cập: PPS.net/COVID-19Vaccination

Khẩu Trang
Tất cả người lớn và học sinh sẽ phải luôn đeo khẩu trang, tại mọi trường học trong PPS bất kể tình trạng 
chích ngừa. Dù bên trong trường, ngoài trời hay trên xe buýt của trường, ngoại trừ khi ăn, uống, thi đua thể 
thao ngoài trời hoặc chơi nhạc cụ thổi, mọi người đều sẽ phải đeo khẩu trang. Chúng tôi sẽ thích nghi khi 
hướng dẫn sức khỏe cộng đồng tiến hóa trong các tháng Mùa Thu.

Tối thiểu, khẩu trang phải được làm bằng vải và phải là nhiều lớp vải dệt chặt chẽ, thoáng khí, ngăn ánh 
sáng chiếu qua vải.

2. 

1.



Duy Trì Khoảng Cách 3 feet.
Khoảng cách 3 feet giữa các học sinh và nhân viên sẽ được duy trì trong phạm vi có thể được.
 
Mặc dù phần lớn trong số hơn 3.000 lớp học của chúng tôi sẽ thoải mái duy trì khoảng cách 3 feet giữa 
các học sinh, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng chúng tôi sẽ có một vài phòng học “trong phạm vi có 
thể được” và sẽ làm việc với từng lãnh đạo trường học để tối đa hóa khoảng cách và các biện pháp 
bảo vệ sức khỏe và an toàn khác.

Điều quan trọng là phải xem mỗi biện pháp an toàn hoạt động cùng với tất cả các biện pháp khác. Mặc 
dù chúng tôi tập trung vào việc củng cố từng biện pháp và tiếp tục tìm giải pháp cho vô số thử thách 
cho từng biện pháp, nhưng không có biện pháp nào là hoàn hảo. Điểm mạnh của kế hoạch bảo vệ sức 
khỏe và an toàn của chúng tôi là bảo đảm mỗi biện pháp hoạt động tối đa chức năng của nó.  

Lưu Thông Không khí và Thông Gió
Trong suốt mùa hè, nhóm cơ sở vật chất của chúng tôi (cám ơn các bạn!) đã nâng cấp hệ thống thông 
gió của mỗi trường PPS. Làm như vậy, chất lượng không khí trong trường sẽ được cải thiện nhiều do:

Nghe chương trình phát thanh của Andy Slavitt:
Bộ Công Cụ - Trẻ Em, Trường Học và Delta
Andy Slavitts, cựu Cố Vấn Cao Cấp cho Tổng Thống Biden về 
COVID-19, hỏi bác sĩ nhi khoa và chuyên gia chích ngừa Peter Hotez, 
chuyên gia chất lượng không khí trong nhà và Trưởng Khoa Kỹ Thuật 
và Khoa Học Máy Tính tại Đại Học Portland State, Richard Corsi, 
những câu hỏi hàng đầu của phụ huynh về việc đưa các trẻ em trở lại 
trường học. Họ đã giải thích rõ ràng cách Delta ảnh hưởng đến nguy 
cơ nhiễm trùng của trẻ em, đeo khẩu trang, giữ an toàn khi ăn trưa và 
nhiều đề tài khác.

Nghe: LemonadaMedia.com/podcast/toolkit-kids-school-and-delta

3.

4.
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Bộ lọc HEPA trong mọi lớp học và xe buýt 
trường học
HEPA là viết tắt của Bộ Lọc Không Khí Hiệu Quả 
Cao, là một tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các 
bộ lọc có khả năng chặn lại 99,97 phần trăm các hạt 
có kích thước 0,3 micron. Các nhà khoa học đã phát 
hiện ra rằng hầu hết các bộ lọc không khí hút bụi 
các hạt lớn hơn hoặc nhỏ hơn nhưng không hút 
được các hạt có kích thước đó.

Bộ lọc không khí trung tâm theo tiêu chuẩn 
MERV 13 trong các trường học của chúng tôi
Bộ lọc tiêu chuẩn MERV 13 chủ động bắt ngay cả 
những hạt cực nhỏ từ không khí, thu giữ các chất 
gây dị ứng bao gồm vi khuẩn và các chất mang vi 
rút có hại.



Xét Nghiệm COVID-19 thường xuyên
Nhờ có sự giúp đỡ của Cơ Quan Y Tế Oregon, chúng tôi dự định hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 
miễn phí hàng tuần cho các học sinh và nhân viên PPS. Xét nghiệm sàng lọc dành cho những cá nhân 
không có triệu chứng hoặc đã biết có phơi nhiễm với COVID-19.*

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp xét nghiệm chẩn đoán cho các học sinh và nhân viên có các triệu 
chứng của COVID-19 trong ngày học và sẽ tuân theo quy trình cách ly ngay lập tức.
 
Để tìm hiểu thêm và ghi danh cho học sinh, xin liên lạc với trường học của học sinh.
 
Cô Lập và Cách Ly
Để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm COVID-19, trước khi đưa con em đến trường mỗi ngày, xin vui lòng 
kiểm tra các triệu chứng của COVID-19 (xem danh sách kiểm tra ở trang 7). Nếu con em có các triệu 
chứng chính của COVID-19, xin cho con em ở nhà, liên lạc với trường học và tham khảo ý kiến với cơ 
quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Nếu có trường hợp COVID-19 được xác định tại một trong các trường học, chúng tôi sẽ tuân theo 
hướng dẫn và yêu cầu của các cơ quan y tế công cộng địa phương (Sở Y Tế Quận Multnomah và Dịch 
Vụ Y Tế Trường Học MESD) về việc cô lập và cách ly các cá nhân. Nếu có trường hợp COVID-19 tại 
trường học, chúng tôi sẽ tuân theo thủ tục truy tìm tiếp xúc của MESD và Sở Y Tế Quận Multnomah. 
Nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng được yêu cầu cô lập và cách ly sẽ được thông báo.

5.

6.
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Các trường học sẽ hạn chế định nghĩa 
của y tế công cộng về “phơi nhiễm” với 
COVID-19 như thế nào?

Biểu đồ chỗ ngồi sẽ giúp xác định 
những người tiếp xúc gần

Tất cả học sinh và nhân viên sẽ phải 
luôn đeo khẩu trang

Thường xuyên duy trì khoảng cách xa 
(3 feet trong phạm vi có thể được)

Sẽ ăn bữa sáng và bữa trưa bên ngoài 
trong ít nhất sáu tuần đầu tiên, với các 
học sinh duy trì khoảng cách xa 3 feet

Hạn chế các buổi hội họp toàn thể học 
sinh trong trường, các chuyến đi tham 
quan hoặc các cuộc tụ họp lớn trong 
trường trong vài tháng đầu tiên đi học

Mỗi trường hợp là duy nhất và mỗi 
trường hợp phơi nhiễm sẽ do cơ quan 
Y Tế Công Cộng Quận Multnomah xác 
định

* Cơ Quan Y Tế Oregon sẽ có thông tin chi tiết về tùy chọn xét nghiệm sàng lọc. PPS sẵn sàng cung cấp xét nghiệm sàng lọc 
ngay khi Cơ Quan Y Tế Oregon có thể cung cấp các xét nghiệm.



Làm Vệ Sinh và Khử Trùng
Nhờ vào công việc của hơn 340 nhân viên trông coi trên khắp các trường học, chúng tôi sẽ thường 
xuyên lau chùi tẩy sạch các bề mặt đụng chạm nhiều trong suốt cả ngày. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chắc 
chắn mỗi trường luôn có sẵn khăn lau khử trùng để sử dụng.
 
Nếu Sở Y Tế Quận Multnomah xác định có một trường hợp dương tính với COVID-19 trong một lớp học, 
chúng tôi sẽ tuân theo các giao thức khử trùng toàn diện theo hướng dẫn địa phương và CDC. 

Rửa Tay
Mỗi lớp học và trường học trong PPS luôn có sẵn xà phòng, nước và chất khử trùng rửa tay chứa cồn 
với ít nhất 60% cồn cho học sinh và nhân viên thường xuyên rửa tay.

Giáo Dục Cộng Đồng
Chúng tôi thích các trường học của chúng tôi đóng vai trò trung tâm học tập cho toàn thể cộng đồng. 
Chúng tôi sẽ hợp tác với cơ quan y tế cộng đồng để giáo dục và thúc đẩy việc chích ngừa COVID-19 
cũng như các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn khác để bảo vệ chống lại COVID-19. Khi hướng 
dẫn tiến hóa, chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các gia đình những thông tin mới nhất.

7.

8.

9.
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Trải qua một ngày ở trường sẽ trông thấy và cảm thấy rất quen thuộc như trước khi trường học đóng cửa, nhưng với một 
số biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo đảm các học sinh có thể học tập và vui chơi một cách an toàn và thoải mái.

Trường học có những hỗ trợ và nguồn lực nào để hỗ trợ trải nghiệm học tập của học sinh?
PPSfamilysupports.com

Dịch Vụ Chuyên Chở 
Dịch vụ chuyên chở bằng xe buýt đến trường và về nhà sẽ có sẵn cho các học sinh đủ điều kiện. Tất cả các xe buýt 
trường học của chúng tôi đều được trang bị bộ lọc HEPA và sẽ thường xuyên được lau chùi tẩy sạch và khử trùng. Cần 
giúp đỡ? Gọi cho chúng tôi theo số 503-916-6901 hoặc gửi email tại transportation@pps.net

Ra Chơi/Sân Chơi
Các học sinh sẽ có thể sử dụng các đồ chơi trong sân chơi và vui chơi hoạt động ngoài trời trong giờ ra chơi. Các học 
sinh sẽ phải luôn đeo khẩu trang, bất kể tình trạng chích ngừa, cho dù hoạt động bên trong hay ngoài trời. Chúng tôi 
hy vọng yêu cầu này sẽ được cập nhật trong năm học. 
 
Ăn Sáng và Ăn Trưa 
Tất cả học sinh PPS sẽ được ăn sáng và ăn trưa miễn phí.

Quý vị có biết không? Các học sinh PPS từ lớp 9 đến lớp 12 có thể sử dụng thẻ ID trường học cho 
các dịch vụ TriMet (có giá trị trong suốt năm học).

Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt

Quý vị có biết không? Mỗi trường sẽ có sẵn các vật dụng để ngồi ngoài trời (chăn, đệm, v.v.) cho các 
học sinh. Ở Portland, không phải lúc nào cũng ăn uống ngoài trời được do nhiều lý do, do đó mỗi trường 
sẽ phát triển một “Kế Hoạch An Toàn Dịch Vụ Bữa Ăn” sẽ được áp dụng khi không thể ăn uống bên ngoài. 
Truy cập: PPS.net/BacktoSchool2021 để xem kế hoạch An Toàn Dịch Vụ Bữa Ăn riêng của trường học của 
học sinh.
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Một Ngày Học Tiêu Biểu Vào Mùa Thu Này

Chúng tôi đang sắp xếp cho các học sinh ăn uống bên ngoài. Chuyên Gia Y Tế 
Công Cộng đồng ý rằng, khi không đeo khẩu trang, ở bên ngoài là lựa chọn an 
toàn nhất.

Các học sinh sẽ duy trì khoảng cách 3 feet trong khi không đeo khẩu trang và 
đang ăn uống.

Các học sinh sẽ lấy thức ăn từ phòng ăn trước khi ra ngoài. Điều này sẽ giúp 
quản lý các giao thức an toàn với chất gây dị ứng và bảo đảm việc phân phát 
thực phẩm an toàn.

Chúng tôi khuyến khích và bình thường hóa việc ngồi ăn trên mặt đất khi ra 
ngoài. Nếu học sinh không thể ngồi trên mặt đất, xin liên lạc với trường học để 
tìm các cách khác.

Đối với các học sinh khuyết tật, chúng tôi cung cấp các dịch vụ giáo dục đặc biệt liên tục thông qua kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) 
trong môi trường ít hạn chế nhất có thể được, phù hợp với các quy tắc của tiểu bang và liên bang.

Năm nay, để giải quyết các tác động của COVID-19 đến việc học tập của học sinh, mỗi gia đình có IEP sẽ tham gia vào một cuộc trò 
chuyện Trở Lại Trường Học với các nhà giáo dục để xác định các hỗ trợ bổ sung mà học sinh có thể cần để tăng tốc quá trình học tập 
và tiến bộ tổng thể. Phụ huynh sẽ nhận được một lá thư giải thích chi tiết cụ thể hơn về điều này. Và do các nguy cơ đến sức khỏe liên 
quan đến COVID-19, mỗi cuộc họp IEP sẽ cho chúng tôi cơ hội để xem xét và đưa ra các biện pháp phù hợp bảo vệ sức khỏe và an toàn.
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Các Hỗ Trợ Từ Các Tổ Chức Cộng Đồng Văn Hóa Đặc Trưng 
Chúng tôi hợp tác với các tổ chức cộng đồng đa chủng tộc và văn hóa đặc trưng để cung cấp hỗ trợ học tập và tinh 
thần, sinh hoạt phong phú và cố vấn cho các học sinh Da Đen, Bản Địa và các học sinh da màu.
Để tìm hiểu thêm, xin truy cập: PPS.net/RESJPartners

Các Trường Cộng Đồng SUN
Các Trường Cộng Đồng SUN là một nỗ lực tập thể của các thanh niên, phụ huynh, doanh nghiệp, cộng đồng tín ngưỡng, 
thư viện và các tổ chức cộng đồng nhằm cung cấp cho các học sinh và gia đình sự hỗ trợ để các học sinh thành công. 
Để tìm Chương Trình SUN tại địa phương và các dịch vụ như hỗ trợ thực phẩm và năng lượng, xin truy cập: 
multco.us/sun/sun-community-schools

Thể Thao và Nghệ Thuật Biểu Diễn
Chúng tôi rất vui mừng được trở lại lịch trình thể thao và nghệ thuật biểu diễn bình thường trong các trường học của 
chúng tôi.   
Lịch Trình PIL: PILathletics.com  |   Các Sự Kiện Nghệ Thuật Biểu Diễn:  PPSArts.com
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Các Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần
Chúng tôi biết đại dịch này, bạo lực trong cộng đồng địa phương và bạo lực thể chất và lời nói tiếp tục áp vào các cộng đồng da màu và 
các cộng đồng LGBTQIA+ ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần và sức khỏe của chúng ta. PPS có một số chuyên gia cố vấn trường học, 
chuyên gia tâm lý học, nhân viên xã hội, y tá và các hỗ trợ chuyên biệt khác, bao gồm các đối tác cộng đồng hoạt động trong lãnh vực 
công bằng chủng tộc và công bằng xã hội.

Cùng nhau, nhóm hỗ trợ này có thể giúp phụ huynh, gia đình, hoặc học sinh xác định và cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần và/hoặc sử 
dụng chất kích thích hoặc các nguồn lực gia đình quan trọng khác. Xin liên lạc với cố vấn trường học để được hỗ trợ. Để tìm hiểu thêm, 
xin truy cập trang web: PPS.net/StudentHealth

Danh Sách Tự Kiểm Tra Bệnh Tật Hàng Ngày
Để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm COVID-19, trước khi đưa học sinh đến trường mỗi ngày, xin vui lòng kiểm tra các 
triệu chứng của COVID-19:

100.4°F

Sốt (nhiệt độ từ 100,4°F trở 
lên) hoặc ớn lạnh

Mới bị ho chưa được cơ quan y 
tế chẩn đoán hoặc chữa bịnh

Thở gấp hoặc khó thở không 
giải thích được

Mới bị mất vị giác 
hoặc khứu giác

Nôn mửa hoặc tiêu chảy Phát ban hoặc vết loét 
chưa được chẩn đoán

Xin đừng cho con em của quý vị đi học và liên lạc với trường học nếu các em bị bịnh hoặc có bất 
kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào của COVID-19.

Nếu con em của quý vị đã ở trường và sau đó bắt đầu có các triệu chứng, xin liên lạc với trường 
học ngay lập tức để chúng tôi có thể xác định xem có cần phải cô lập/cách ly hay không.
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PPS sẽ tiếp tục thúc đẩy, tạo ra và tổ chức các cơ hội cho các học sinh, 
gia đình, nhân viên và các đối tác cộng đồng được chích ngừa vào Mùa 
Thu này. Điều này sẽ bao gồm cho trẻ em dưới 12 tuổi, ngay khi các em 
đủ điều kiện.

Chúng tôi đã thiết lập một bộ các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn theo tầng lớp chống lại COVID-19, mà chúng 
tôi tin rằng sẽ giúp tối đa hóa trải nghiệm học tập trực tiếp không bị gián đoạn cho các học sinh của chúng tôi.

Cam Kết Của Chúng Tôi Về Sức Khỏe Và An Toàn

Hướng Dẫn Bởi Y Tế Công Cộng
Chúng tôi sẽ tiếp tục được hướng dẫn và tuân theo các hướng dẫn sức khỏe cộng 
đồng chống lại COVID-19 mới nhất do Cơ Quan Y Tế Oregon, Bộ Phận An Toàn và 
Sức Khỏe Nghề Nghiệp Oregon (OSHA), Sở Y Tế Quận Multnomah và Tiểu Bang 
Oregon ban hành. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các kế hoạch an toàn của chúng 
tôi cũng như các nghiên cứu và thông tin mới nhất về COVID với các chuyên gia y 
tế công cộng và nhi khoa độc lập trong Ban Cố Vấn Y Tế của chúng tôi.

Các Giao Thức An Toàn Mạnh Mẽ
Các giao thức an toàn mạnh mẽ được áp dụng tại tất cả các trường học, bao gồm 
bắt buộc đeo khẩu trang, chích ngừa cho các nhân viên trường học, làm vệ sinh 
và khử trùng thường xuyên, rửa tay, v.v.

Các Hệ Thống Lọc Không Khí Được Nâng Cấp
Chúng tôi đã nâng cấp tất cả các hệ thống lọc không khí lên tiêu chuẩn MERV-13 
và sẽ có bộ lọc HEPA trong mọi lớp học và xe buýt của trường.

Vệ Sinh
Phòng vệ sinh và bồn rửa tay trong các lớp học có xà phòng và khăn giấy lau tay. 
Thuốc nước khử trùng rửa tay sẽ có sẵn cho mọi lớp học và trong khắp trường 
học.

Xét Nghiệm COVID-19 
Chúng tôi có chương trình xét nghiệm COVID-19 và truy tìm tiếp xúc với sự hợp 
tác chặt chẽ với Cơ Quan Y Tế Oregon và Sở Y Tế Multnomah.

Chích Ngừa
Các học sinh từ 12 tuổi trở lên và gia đình của các em đủ điều kiện để chích ngừa 
COVID-19 tại các trung tâm y tế học sinh tại trường học. Học sinh không cần phải 
theo học tại trường có trung tâm y tế: multco.us/health/student-health-centers.
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Để có thông tin cập nhật mới nhất và các câu trả 
lời cho các câu hỏi thường gặp, xin truy cập:
PPS.net/BacktoSchool2021

Chúng tôi rất vui mừng 
sắp được gặp lại các 
học sinh và gia đình 
trong ngày khai giảng!


