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Ngàytháng 9 7năm 2021

Các gia đình thân mến,

Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ khi chúng ta bước vào năm học 2021-2022. Tại Trường Công Lập Abby Kelley Foster,
việc giữ an toàn cho (các) học sinh của bạn và nhân viên của chúng tôi là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã học được rất
nhiều điều trong năm qua về việc quản lý COVID trong trường học của chúng tôi và hướng dẫn và quy trình hiện tại của
chúng tôi cho cộng đồng Abby Kelley phản ánh các khuyến nghị cập nhật nhất từ   Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học
(DESE), Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ( CDC) và Bộ Y tế Công cộng Massachusetts (DPH).

Trong hai tuần đầu tiên của trường, chúng tôi đã có một số các trường hợp CoVID dương tính trên cả ba trường học trong
Quận AKFCS.  Chúng tôi yêu cầu bạn tiếp tục siêng năng KHÔNG cho học sinh đến trường nếu các em bị ốm / có triệu
chứng hoặc nếu người khác trong gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID. Chúng tôi phải làm mọi thứ có
thể để đảm bảo sự an toàn của tất cả nhân viên và học sinh. Vui lòng KHÔNG đưa học sinh đến trường nếu chúng bị ốm
hoặc nếu bạn phải cho chúng uống thuốc giảm đau như tylenol hoặc motrin vào buổi sáng.

Như tôi đã đề cập trong hội thảo trên web về trường học được tổ chức vào ngày 17 tháng 8 và để giúp đảm bảo sự an toàn
cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng tôi, Abby Kelley đang cung cấp thử nghiệm COVID tại chỗ cho Học khu
của chúng tôi. Chương trình kiểm tra COVID tại chỗ 2021-2022 có ba tùy chọn mà các trường học có thể lựa chọn: Kiểm
tra triệu chứng cho học sinh có biểu hiện của COVID tại trường, Kiểm tra an toàn COVID định kỳ để ngăn chặn sự
lây lan của vi rút mà không bị phát hiện ở những học sinh không có triệu chứng và Kiểm tra và Ở lại dành cho những học
sinh có thể đã tiếp xúc khi còn đi học nhưng không có triệu chứng. Mỗi xét nghiệm này yêu cầu một miếng gạc mũi nhanh
chóng, không xâm lấn và được thu thập dưới sự giám sát của y tá trường học.

Abby Kelley đang cung cấp cả ba tùy chọn thử nghiệm. Đăng ký đồng ý một lần sẽ cho phép học sinh của bạn được kiểm
tra theo cách phù hợp với tình hình thay đổi này. Các bài kiểm tra này MIỄN PHÍ cho TẤT CẢ nhân viên và học sinh
và không giới hạn số lần học sinh hoặc nhân viên có thể tham gia kỳ kiểm tra này trong năm học. Các bài kiểm tra
này dành cho TẤT CẢ học sinh và nhân viên bất kể tình trạng tiêm chủng. Học sinh chỉ có thể tham gia khi có sự
cho phép và đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ. Điều quan trọng đối với Abby Kelley là bạn được thông báo
đầy đủ về quy trình; chúng tôi có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về quy trình này, tuy nhiên bạn phải đăng ký và
đưa ra sự đồng ý của bạn để kiểm tra học sinh của bạn. Mỗi phần trong số ba phần của chương trình thử nghiệm của
chúng tôi được giải thích bên dưới; chúng được tiến hành như thế nào, chúng được sử dụng để làm gì.

Kiểm tra triệu chứng được sử dụng khi học sinh / nhân viên có các triệu chứng tiềm ẩn của COVID trong trường học.
Một số triệu chứng trông giống với các bệnh khác như cảm lạnh hoặc cúm, và xét nghiệm nhanh này cho chúng ta biết
liệu một học sinh / nhân viên có triệu chứng mắc bệnh COVID hay không. Y tá sẽ liên lạc với phụ huynh / người giám hộ
để thông báo cho họ biết học sinh đang bị ốm, sau đó tiến hành kiểm tra nhanh. Khi kết quả của bài kiểm tra này có lại
trong vòng 15 phút, y tá sẽ có thể xác định xem học sinh (với các triệu chứng tối thiểu và xét nghiệm nhanh âm tính) có
thể ở lại trường hay không.

Abby Kelley Foster Charter Public School không phân biệt đối xử về Cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh
hướng tình dục, khuyết tật hoặc vô gia cư và tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận bình đẳng với chương trình giáo dục phổ thông và đầy đủ các chương trình giáo

dục nghề nghiệp / nghề nghiệp do học khu cung cấp.

http://www.akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
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Kiểm tra và Ở lại cho phép học sinh / nhân viên được xác định là có liên hệ chặt chẽ với một cá nhân dương tính với
COVID trong môi trường trường học ở lại trường nếu học sinh / nhân viên không xuất hiện các triệu chứng. Thay vì cần
phải cách ly do vắng mặt tại trường học, những học sinh / nhân viên này sẽ làm bài kiểm tra nhanh hàng ngày khi họ vẫn
ở trường miễn là họ không có triệu chứng. Học sinh / nhân viên tham gia các bài kiểm tra và ở lại ít nhất bảy ngày sau
khi họ được tiếp xúc.

Kiểm tra an toàn COVID định kỳ (cái được gọi là 'Kiểm tra gộp' vào năm học trước) giảm thiểu gián đoạn việc học
bằng cách giúp chúng tôi phát hiện khả năng lây lan của vi rút trước khi vi rút bắt đầu. Mỗi học sinh tự kiểm tra độ an
toàn hàng tuần. Mẫu được thu thập tại trường theo nhóm 5-10 cá nhân. Các mẫu được nhóm lại với nhau và gửi đến phòng
thí nghiệm - tất cả các mẫu trong nhóm đều được kiểm tra COVID-19 cùng nhau. Trong hầu hết các trường hợp, sẽ mất ít
hơn 24 giờ để nhận được kết quả kiểm tra an toàn. Học sinh có thể tiếp tục đến trường trong khi chờ kết quả kiểm tra an
toàn; họ không cần phải cách ly trong khi chờ kết quả. Nếu kết quả kiểm tra an toàn là dương tính, các học sinh trong
nhóm sẽ thực hiện các bài kiểm tra cá nhân để xác định (những) học sinh nào trong nhóm đưa ra kết quả kiểm tra dương
tính. Y tá sẽ liên lạc với gia đình về các bước tiếp theo.

Nếu một học sinh / nhân viên xét nghiệm dương tính với COVID bằng bất kỳ xét nghiệm nào trong chương trình này, họ
phải cách ly tại nhà trong CDC mười ngày kể từ ngày bắt đầu có triệu chứng củahoặc mười ngày sau khi xét nghiệm
dương tính trước khi trở lại trường. Học sinh / nhân viên cũng phải không bị sốt trong 24 giờ (không có thuốc hỗ trợ).

Chúng tôi đang cung cấp các tùy chọn kiểm tra này để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi giữ an toàn, cung cấp cho phụ
huynh một cách thuận tiện để loại trừ COVID, giữ học sinh ở lại trường để học càng lâu càng tốt và cung cấp thông tin
ngay lập tức cho chúng tôi. We cần sự giúp đỡ của bạn để làm cho chương trình này thành công và Abby Kelley an
toàn cho nhân viên và sinh viên của chúng tôi.

Để tham gia chương trình, bạn phải đăng ký học sinh của mình vàký giấy chấp thuận thay mặt họ. Abby Kelly có kế
hoạch bắt đầu chương trình thử nghiệm sớm nhất là vào thứ Hai, ngày 13 tháng Chín. Vui lòng đăng ký càng sớm càng
tốt, mặc dù bạn có thể chọn tham gia vào bất kỳ thời điểm nào trong năm nay.

Để tìm hiểu thêm về chương trình thử nghiệm COVID-19 của chúng tôi, vui lòng truy cập www.akfcs.org. Nếu bạn có
thêm câu hỏi về chương trình, vui lòng liên hệ với Y tá của con bạn:

Trường Tiểu học: Melissa Joubert mjoubert@akfcs.org hoặc số máy lẻ 508-854-8400. 2604

Trường trung học cơ sở: Ariel Stricker astricker@akfcs.org hoặc số máy lẻ 508-854-8400. 3604

High School: Sara Ramirez sramirez@akfcs.org hoặc số máy lẻ 508-854-8400. 4604

Chúng tôi hy vọng rằng các biện pháp này, ngoài việc đeo khẩu trang, rửa tay và vệ sinh thường xuyên trong các tòa nhà
của chúng tôi sẽ giữ an toàn cho trường học của chúng tôi và (các) học sinh của bạn trong trường. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ
liên tục của bạn trong thời gian thử thách này.

Best,

Abby Kelley Foster Charter Public School không phân biệt đối xử về Cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, bản dạng giới, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, khuynh
hướng tình dục, khuyết tật hoặc vô gia cư và tất cả học sinh đều có quyền tiếp cận bình đẳng với chương trình giáo dục phổ thông và đầy đủ các chương trình giáo

dục nghề nghiệp / nghề nghiệp do học khu cung cấp.

http://www.akfcs.org
https://www.cic-health.com/consent/ma?district=null
http://www.akfcs.org/
mailto:mjoubert@akfcs.org
mailto:astricker@akfcs.org
mailto:sramirez@akfcs.org


Abby Kelley Foster Charter Public School
10 New Bond Street Worcester, MA 01606
Phone: (508) 854-8400 Fax: (508) 854-8484

www.akfcs.org

COVID KIỂM TRA ĐỒNG Ý

Heidi Paluk
Giám đốc Điều hành Tạm thời
Abby Kelley Foster Charter School
hpaluk@akfcs.org
508-854-8400 ext. 3565
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