
 

Các Nguồn Lực Cho Việc Học Tập Lành Mạnh và An Toàn 

Trong Mùa Hè Này 
Ngày 27 Tháng 6 Năm 2022 

 

Kính gửi cộng đồng PPS: 

 

Chúng tôi phấn khởi vì các trường hợp COVID-19 đang giảm ở Oregon; tuy nhiên, chúng ta vẫn 

phải cảnh giác vì virus vẫn còn tràn lan khắp tiểu bang. Khi PPS chuẩn bị cho chương trình mùa 

hè, chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị về những cách để bảo vệ học sinh và gia đình của quý vị. 

 

● Tiêm vắc xin COVID-19 - Học sinh từ 5-11 tuổi hiện đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường. 

Để biết thêm thông tin về nơi tiêm vắc-xin hoặc tiêm liều tăng cường ở Oregon, hãy 

nhấn vào đây click here. 

● Sử dụng khẩu trang tiếp tục là một phần quan trọng của cách bảo vệ. 

● Hoàn thành Danh Sách Tự Kiểm Tra Bệnh Tật Hàng Ngày Daily Illness Self-Screening 

Checklist cho học sinh để chắc chắn các em khỏe mạnh để tham gia chương trình mùa 

hè. Học sinh nên ở nhà và liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu các em có bất kỳ 

triệu chứng nào trong danh sách kiểm tra. 

● Thông báo cho quản trị viên trường học nếu học sinh có kết quả xét nghiệm dương tính 

COVID-19. 

● Đối với các học sinh đi học trong Học Viện Tăng Tốc Mùa Hè (từ Ngày 11 Tháng 7 đến 

Ngày 5 Tháng 8), PPS sẽ tiếp tục hỗ trợ các chương trình xét nghiệm COVID-19 COVID-19 

Testing miễn phí, bao gồm: 

○ Xét nghiệm chẩn đoán triệu chứng ở các địa điểm Học Viện Tăng Tốc Mùa Hè 

nơi có trợ lý y tế MESD hoặc y tá ở trong trường. 

○ Xét nghiệm sàng lọc OHSU cho các học sinh PPS. Các mẫu sẽ được thu thập tại 

các địa điểm Học Viện Tăng Tốc Mùa Hè Summer Acceleration Academy sites vào 

các ngày Thứ Tư trong khi học viện mở cửa.  Xin chắc chắn mẫu xét nghiệm của 

học sinh có trong văn phòng Học Viện Tăng Tốc Mùa Hè Summer Acceleration 

Academy site của học sinh từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 sáng. 

● Các địa điểm Trung Tâm Y Tế Học Sinh sau đây sẽ vẫn mở cửa cho các dịch vụ y tế trong 

suốt mùa hè! 

○ Parkrose Student Health Center (12003 NE Shaver St). Trung Tâm Y Tế Học 

Sinh Trường Parkrose mở cửa từ bây giờ đến hết Ngày 26 Tháng 8. Nếu học sinh 

có vấn đề sức khỏe hoặc cần được tiếp tục chăm sóc, học sinh có thể nhận được 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMTAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMjA2MDMuNTg4MzcyNjEiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vZ2V0dmFjY2luYXRlZC5vcmVnb24uZ292Lz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9Z292ZGVsaXZlcnkifQ.6KNGTb0uSx0Q3M0CGYq50KziRj7L3_abAnfG7B4n4O8/s/2102646434/br/132343408447-l
https://www.pps.net/Page/18693
https://www.pps.net/Page/18693
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/K-12-COVID-19-Testing.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.oregon.gov/oha/covid19/Pages/K-12-COVID-19-Testing.aspx?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.pps.net/Page/18942
https://www.pps.net/Page/18942
https://www.pps.net/Page/18942
https://www.multco.us/health/news/student-health-centers-summer-schedule


 
các dịch vụ tương tự như được cung cấp trong năm học. Điều này bao gồm xét 

nghiệm và vắc-xin COVID-19, và chủng ngừa cho trường học. 

■ Tờ thông tin: English/ Spanish, Chinese, Somali, Russian, Vietnamese 

○ The Benson Wellness Center (nằm ở Benson High @ Marshall, 3905 SE 91st Ave. 

trong Phòng A30) Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Benson mở cửa theo lịch hẹn 

vào các buổi chiều Thứ Ba và Thứ Năm từ 1 giờ tới 5 giờ chiều. Gọi số 503-418-

0409 để làm hẹn. Những học sinh lần đầu tiên được chăm sóc sức khỏe tại 

Benson Wellness Center cần phải ghi danh với OHSU bằng cách gọi số 503-494-

8505. 

■ Tờ thông tin: English, Spanish 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FZ_ObDMZMcpp7230wUvQUevjwrdWqs_x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jt8dwdWuqI4gM5ic9M75N7xJWrSSiKPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYn9U5nyLEp5GN5w7rp5vEky9FrLjyxk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cr8r4j_fBS1LmPiYMwQyWV9BNdqRarW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYn9U5nyLEp5GN5w7rp5vEky9FrLjyxk/view?usp=sharing
https://www.pps.net/Page/5953
https://drive.google.com/file/d/1iG9iGj-vJCXBl_ql6BmI4eH7a8eEMNKi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ez7wJz8jXig0PqnoZ5SG28BF1xB0gTWq/view?usp=sharing

