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Trở Lại Trường Học 2021: Dành Ưu Tiên cho một 
Trải Nghiệm Học Tập Trực Tiếp Giáp Mặt Lành 
Mạnh cho Các Học Sinh PPS 
 

 
Các học sinh và gia đình PPS thân mến, 
  
Chúng tôi rất vui mừng chào đón các em học sinh bắt đầu một năm học đầy đủ năm ngày một 
tuần vào Ngày 1 Tháng 9. 
 
Khi gần đến ngày khai giảng, chúng tôi tiếp tục theo dõi sự lây lan COVID-19 tại địa phương, bao 
gồm cả biến thể Delta, và sẽ thực hành các biện pháp bảo vệ sức khỏe chống lại COVID-19 trong 
mọi trường học. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch này, chúng tôi vẫn kiên định với việc được 
hướng dẫn bởi các chuyên gia y tế công cộng. Để tiếp tục với cam kết này, liên kết dưới đây là 
tổng quan về Các Biện Pháp An Toàn và Bảo Vệ Sức Khỏe Năm Học 2021-2022 Chống Lại 
COVID-19, sẽ giúp chúng tôi có một trải nghiệm học tập toàn thời gian, trực tiếp giáp mặt, không 
bị gián đoạn cho các học sinh PPS trong năm học này. 
 

Năm Học 2021-2022 
Các Biện Pháp An Toàn và Bảo Vệ Sức 

Khỏe Chống Lại COVID-19 của PPS 

 
Các điểm nổi bật: 
 

● Phù hợp với các yêu cầu của tiểu bang, tất cả nhân viên PPS (và các nhân viên của cơ 
quan đối tác) và các học sinh PreK-12 sẽ phải đeo khẩu trang khi ở bên trong trường và 
trên xe buýt của trường, bất kể tình trạng chích ngừa.  

○ PPS có hơn 1,7 triệu khẩu trang phù hợp với lứa tuổi trong các trường học cho 
những ai cần khẩu trang. 

● Giữ khoảng cách xa ba (3) feet cho các học sinh và nhân viên sẽ được duy trì trong 
phạm vi có thể thực hiện. 

● Bộ lọc không khí HEPA có trong mọi lớp học và trên các xe buýt của trường. 
● Chúng tôi đang nâng cấp các bộ lọc không khí trung tâm theo tiêu chuẩn MERV 13 trong 
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mọi trường học. 
● Chúng tôi tiếp tục cung cấp xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 cho các học sinh và nhân 

viên có triệu chứng bị bịnh. 
● Mỗi lớp học luôn luôn có chất khử trùng và nước rửa tay. 
● Các khách đến thăm trường và tình nguyện viên sẽ được phép vào các trường học và sẽ 

phải đeo khẩu trang khi ở bên trong trường và khi ở xung quanh những người khác. 
Quyết định cuối cùng về khách đến thăm trường và tình nguyện viên tại các trường học 
sẽ được giải quyết qua văn phòng hiệu trưởng.   

 
Tất nhiên, chúng tôi sẽ vẫn linh hoạt trong việc thay đổi hướng dẫn bảo vệ sức khỏe và kiên 
quyết tìm kiếm sự hướng dẫn từ các chuyên gia y tế công cộng. Điều này bao gồm việc thúc đẩy 
và tạo khả năng tiếp cận chích ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. 
 
Trong suốt mùa hè, chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các tổ chức cộng đồng và các đối tác y tế 
để cung cấp các cơ hội chích ngừa tại một số trường học của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc với cộng đồng và các đối tác y tế để tạo các cơ hội cho cộng đồng được chích ngừa tại 
các trường của chúng tôi. 
 
Chúng tôi tha thiết chờ đợi sự chấp thuận chích ngừa cho các trẻ em dưới 12 tuổi và dự định 
hợp tác với các tổ chức chăm sóc sức khỏe địa phương để cung cấp vắc-xin này cho các học sinh 
PPS. Tìm hiểu thêm về những nỗ lực của chúng tôi tại PPS.net/COVID-19Vaccination.   
 
Chúng tôi rất nóng lòng được gặp các học sinh và các nhà giáo dục trong vài tuần nữa! 
 

Có thắc mắc? Bình luận? 
Hãy nói chuyện với chúng tôi 
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