
 

Nhắc nhở: Cần Phải Đeo Khẩu Trang Trong Quá Trình 
Học Tập Trực Tiếp Hybrid  
Ngày 31 Tháng 3, 2021 
 
Kính gửi các gia đình PPS, 
 
Quá trình học tập trực tiếp hybrid sắp bắt đầu. Chúng tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng tất cả nhân viên và 
học sinh phải đeo khẩu trang trong quá trình học tập trực tiếp. Điều này giúp chúng tôi duy trì một môi 
trường học tập an toàn và lành mạnh cho tất cả mọi người và bắt buộc cho việc học tập trực tiếp. 
 
Các hướng dẫn cho học sinh: 
 

• Khẩu trang phải che cả mũi và miệng của các em. 
• Khẩu trang cần có hai lớp vật liệu. 
• Không có khẩu trang? Không sao! Hãy cho thày cô của các em biết trước và chúng tôi sẽ có khẩu 

trang cho các em. Chúng tôi cũng sẽ có sẵn khẩu trang ở lối vào phía trước trong trường hợp các 
em quên. 

• Nếu các em gặp vấn đề với khẩu trang của mình, hãy cho thày cô của các em biết. 
• Phải luôn đeo khẩu trang trừ khi thày cô nói các em có thể cởi nó ra. 
• Đừng chia sẻ khẩu trang của các em với bất kỳ ai. 

 
Gia đình: Nếu con em của quý vị không thể đeo khẩu trang do tình trạng sức khỏe hoặc khuyết tật, xin 
vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo viên của học sinh. 
 
Đeo Khẩu Trang – Các Nguồn Lực Có Sẵn 
 
Chúng tôi đã chuẩn bị một số tài liệu có thể giúp học sinh và gia đình chuyển tiếp sang học trực tiếp 
hybrid: 
 

• Tập tài liệu Mở Cửa Trường Học Trở Lại 
• Video Cách Đeo Khẩu Trang Ở Trường: How to Wear a Mask at School 
• Câu Chuyện Xã Hội Tôi Có Thể Đeo Khẩu Trang Một Cách An Toàn : I Can Wear My Mask Safely 

Social Story 
• Tờ thông tin Hướng Dẫn Cách Đeo Khẩu Trang: Tips for Wearing a Mask PK-12 (flier) 

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/Reopening_packet_VIETNAMESE.pdf
https://youtu.be/2tpNqYRTguw
https://youtu.be/2tpNqYRTguw
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/43/I%20Can%20Wear%20My%20Mask%20Safely%20Social%20Story_English.pptx
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/43/I%20Can%20Wear%20My%20Mask%20Safely%20Social%20Story_English.pptx
https://www.google.com/url?q=https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/43/I%2520Can%2520Wear%2520My%2520Mask%2520Safely%2520Social%2520Story_VI.pptx&sa=D&source=editors&ust=1617221034959000&usg=AOvVaw3HRYuXiipoC2gHUx57NKeB
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/43/Tips%20for%20Wearing%20a%20Mask_PK-5_Flyer_English.pdf
https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/43/Tips%20for%20Wearing%20a%20Mask_PK-5_Flyer_English.pdf

