Tham Gia một Nhóm Học Tập?
Để ứng phó với đại dịch COVID-19, một số phụ huynh ở Austin đang tham gia hoặc cố gắng lập "các
nhóm" học tập. Các nhóm này có thể có nhiều hình thức, trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở:
• Nhóm Học Tập có Người Hướng Dẫn- Một người hướng dẫn, có thể có hoặc không phải là giáo
viên có chứng nhận, giám sát và hỗ trợ các trẻ em trong thời gian các em tham gia các hoạt động
học tập từ xa của trường.
• Nhóm Hợp Tác- Phụ huynh của ít nhất hai gia đình thay phiên nhau tập hợp tất cả các trẻ em
trong nhà để học từ xa.
• Trường Học Mini- Một giáo viên có chứng nhận dạy các trẻ em có thể không theo học tại một
trường chính quy hoặc sử dụng giáo trình học từ xa của trường học.
• Gia Đình, Bạn Bè, và Láng Giềng Trông Nom Chăm Sóc - Hình thức chăm sóc không chính thức
với một thành viên gia đình, bạn bè hoặc láng giềng để trông nom các trẻ em ở độ tuổi đi học
của một hoặc nhiều gia đình vào ban ngày.
• Nơi Học Tập trong Cộng Đồng- Được điều hành bởi các tổ chức cộng đồng, các nhóm phụ
huynh, các tổ chức tôn giáo, hay các cơ quan công cộng cung cấp hỗ trợ theo hình thức gặp trực
tiếp cho học sinh trong giai đoạn học từ xa.
Cũng giống nhu các quan ngại về sức khỏe liên quan đến COVID-19 khi trẻ em trở lại trường học, có
nhiều lưu ý về sức khỏe và an toàn đối với các nhóm học tập. Không thể giảm mọi nguy cơ mắc COVID19 trong các nhóm học tập. Quý vị đang cân nhắc tham gia một nhóm học tập? Hãy tìm hiểu và đưa ra
các câu hỏi sau đây.

Nhóm học tập đó có kế hoạch bảo vệ sức khỏe và an toàn liên quan đến COVID-19, trong đó
đề cập đến các vấn đề sau đây hay không?
1. Kiểm Tra Sàng Lọc Triệu Chứng ở Nhà (Xem trang 17 của Quy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở
Y Tế Cộng Đồng Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Mỗi người tham gia nhóm học tập có được kiểm tra sàng lọc các triệu chứng COVID-19
trước khi tham gia nhóm đó hàng ngày không?
2. Đeo Khẩu Trang (Xem trang 14-16 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế Cộng Đồng
Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Các trẻ em và người lớn có bắt buộc phải đeo khẩu trang không?
3. Tránh Tiếp Xúc Gần (Xem trang 13 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế Cộng Đồng
Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Những người tham gia nhóm học tập đó có thực hành giãn cách tiếp xúc bằng cách duy trì
khoảng cách 6 feet không?
 Không gian tổ chức nhóm học tập có đủ rộng để cho phép giãn cách tiếp xúc không?
4. Vệ Sinh Bàn Tay (Xem trang 12 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế Cộng Đồng Austin
(APH) cho Các Trường Học)
 Nơi tổ chức nhóm học có đủ xà bông, chất khử trùng tay, và khăn giấy tiện sử dụng cho trẻ
em không?
 Có kế hoạch rửa tay thường xuyên vào các thời điểm quan trọng trong cả ngày không?
5. Làm Sạch và Khử Trùng (Xem trang 19 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế Cộng Đồng
Austin (APH) cho Các Trường Học)
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 Sẽ tăng cường thói quen làm sạch và khử trùng thường lệ cho các bề mặt hay chạm vào, kể
cả các đồ dùng và đồ chơi phải sử dụng chung hay không?
 Các bên tổ chức nhóm học có tuân thủ quy định hướng dẫn của CDC về làm sạch và khử
trùng nếu có người bị bệnh không?
6. Các Bữa Ăn Chính và Bữa Phụ (Xem trang 24-25 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế
Cộng Đồng Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Các trẻ em có mang theo đồ ăn, dụng cụ ăn uống, và bình nước có thể nạp tiếp nước riêng
không? Nếu không, bên tổ chức nhóm học có cho các em ăn theo từng đĩa riêng không?
7. Cách Ly Những Người có (các) Triệu Chứng giống như Bệnh Cúm (Xem trang 31 của uy Định
Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế Cộng Đồng Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Có một khu vực dành riêng để cách ly những người thể hiện triệu chứng COVID-19 không?
 Phụ huynh có được thông báo ngay nếu con họ có triệu chứng bệnh để nhanh chóng tới đón
trẻ về nhà không? Tìm hiểu về xét nghiệm COVID-19 ở đây.
8. Trường Hợp Mắc COVID-19 (Xem trang 34-36 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế
Cộng Đồng Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Nếu một người tham gia nhóm có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, tất cả các
gia đình có được thông báo ngay về khả năng đã tiếp xúc và những người tiếp xúc gần có
được yêu cầu cách ly trong 14 ngày không?
 Nếu người nhà của một người tham gia nhóm có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID19, các gia đình khác trong nhóm có được thông báo ngay về khả năng đã tiếp xúc không?
 Tìm hiểu thêm về nơi trọ miễn phí cho những người không thể tự cách ly do COVID-19 ở đây
trong mục có tiêu đề Cơ Sở Cách Ly (“Isolation Facility.”)

Quý vị cũng cân nhắc các bước bảo vệ sức khỏe và an toàn này?
1. Các Biện Pháp Bảo Vệ An Toàn và Huấn Luyện
 Bên tổ chức nhóm học có kinh nghiệm làm việc với trẻ em ở tuổi đi học không?
 Quý vị có biết cách thức mà bên tổ chức nhóm học sử dụng để khuyến khích hành vi ngoan,
uốn nắn trẻ em, và xử lý hành vi hư không?
 Bên tổ chức nhóm học hiện có kinh nghiệm huấn luyện/chứng nhận về CPR và Sơ Cứu
không?
 Bên tổ chức nhóm học và bất kỳ người lớn nào trên 18 tuổi trong nhà họ có vượt qua được
bước xác minh lý lịch phạm tội không?
 Quý vị có thông tin liên hệ cho các gia đình khác trong nhóm học đó không?
 Bên tổ chức nhóm học có biết rõ Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
Texas dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ. Bên tổ chức nhóm học có tuân thủ
Các Tiêu Chuẩn Tối Thiểu của HHS không?
2. An Toàn Môi Trường
 Trong căn nhà đó có súng không? Nếu có, súng có được cất trong tủ có khóa không?
 Trong căn nhà đó có máy báo động khói đang hoạt động không?
 Các đồ dùng để chùi rửa và hóa chất có được cất ở nơi xa tầm với của trẻ em không?
 Thuốc men có được cất ở nơi xa tầm với của trẻ em không?
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3.

4.

5.

6.

7.

 Trong khuôn viên nhà có hồ bơi không? Nếu có, có rào chắn quanh hồ bơi không? Hiện
đang có những biện pháp nào để bảo vệ an toàn cho trẻ em ở gần hồ bơi?
Các Gia Đình trong Nhóm Học
 Quý vị có biết người tổ chức nhóm học không?
 Nhóm học đó có bao gồm một nhóm nhỏ và ổn định với thành phần là trẻ em và người lớn
không?
 Ngoài nhóm học đó, các gia đình đang áp dụng những bước nào để tránh mắcCOVID-19? Ví
dụ, họ có đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc gần, tránh những nơi tụ tập đông người, và tránh
các buổi đi chơi ra ngoài không cần thiết không?
Những Người Có Nguy Cơ Cao (Xem trang 10-11 của uy Định Hướng Dẫn Tạm Thời của Sở Y Tế
Cộng Đồng Austin (APH) cho Các Trường Học)
 Con quý vị có chứng bệnh khiến các em dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 không?
 Nhà quý vị có ai dễ có nguy cơ mắc bệnh nặng do COVID-19 không?
Thời Gian Ngoài Trời
 Các buổi học, giờ ăn, và giờ chơi có diễn ra ở ngoài trời ở mức tối đa có thể không?
 Ở ngoài trời có những nơi có bóng râm hoặc mái che không?
 Có các biện pháp kiểm soát chuột bọ không?
 Khu vực ngoài trời có được giữ gìn sạch sẽ và không có các nguy cơ đối với an toàn không?
Phương tiện chuyên chở
 Mỗi gia đình có tự đưa đón con mình không?
 Nếu bên tổ chức nhóm học có chuyên chở các trẻ em, họ có được trang bị đầy đủ để chuyên
chở an toàn không (có đủ dây đeo an toàn, ghế xe dành cho trẻ em và trẻ lớn tuổi hơn,
người lái xe có bằng lái) không?
Các Quy Chế về Giữ Trẻ
 Bên tổ chức nhóm học có phải là người cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép hành nghề, đã
đăng ký hoạt động, hoặc có tên trong Các Quy Chế Giữ Trẻ của Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
Texas không?
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