Buổi hẹn đánh giá trực tiếp
Tại chương trình Early Stages (DCPS), sức khỏe và sự an toàn của các gia đình vẫn là ưu tiên hàng
đầu của chúng tôi. Các thực hành của chúng tôi tuân theo hướng dẫn từ DC Health và Văn phòng
của Tổng Giám đốc Giáo dục Tiểu bang (Office of the State Superintendent of Education hay OSSE).

Cách chuẩn bị cho cuộc hẹn
Trước cuộc hẹn của quý vị tại chương trình Early Stages
• Xin lưu ý là chỉ 1 người lớn và 1 trẻ em được phép có mặt ở cuộc hẹn.
• Đảm bảo là quý vị và con mình có đeo khẩu trang phù hợp.
• Xác nhận rằng quý vị và/hoặc con mình
• Không có tiếp xúc gần với kỳ ai bị mắc COVID-19.
• Không có các triệu chứng của COVID-19 (ví dụ: ho, sốt hoặc khó thở).
• Không có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 14 ngày qua.
• Không bắt buộc phải cách ly do di chuyển đến khu vực có nguy cơ cao.
Thủ tục khi đến nơi
Khi quý vị đến trung tâm, quý vị và con mình sẽ
• Sử dụng lối vào ở đường Pierce Street của Cơ sở Giáo dục Walker Jones.
• Đến sớm không quá 5 phút trước giờ hẹn của quý vị.
• Kiểm tra nhiệt độ cơ thể và kiểm tra sức khỏe.
• Được cung cấp khẩu trang, nếu cần.
• Đi thang máy lên tầng 3, nhân viên sẽ hướng dẫn quý vị đến phòng đánh giá.
Tại cuộc hẹn
Tại cuộc hẹn, quý vị và con mình sẽ
• Sử dụng dung dịch vệ sinh tay trước khi vào khu vực đánh giá.
• Giữ khoảng cách 6 feet với tất cả những người khác.
• Luôn đeo khẩu trang.
• Không ăn uống.
Khi nào cần lên lịch lại cuộc hẹn
Nếu bất kỳ điều nào sau đây là đúng thì xin gọi điện để lên lịch lại cho cuộc hẹn của quý vị
• Quý vị không thể đáp ứng yêu cầu giới hạn chỉ 1 người lớn và 1 trẻ em.
• Quý vị và/hoặc con mình
• Đã có tiếp xúc gần với kỳ ai bị mắc COVID-19.
• Có các triệu chứng của COVID-19 (ví dụ: ho, sốt hoặc khó thở).
• Có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong vòng 14 ngày trước cuộc hẹn.
• Bị buộc phải cách ly do di chuyển đến khu vực có nguy cơ cao.
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