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Mẫu đơn Chứng Thực và Miễn Trừ Cách Ly của Học Sinh

Mẫu đơn này cần phải được thực hiện bởi phụ huynh/người giám hộ hợp pháp và được gởi đến ban giám hiệu
nhà trường của con em quý vị trước ngày trở lại học tập và/hoặc các họat động trực tiếp mỗi khi con em 
quý vị được xác định là người tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với COVID. 
Thông Tin Học Sinh

Tên Học Sinh (Họ, Tên, Tên Lót): 

Số ID Học Sinh: 

Địa chỉ Điện Thư của Phụ Huynh/ người Giám Hộ Hợp Pháp: 

Số Điện Thoại của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp: 

Hướng dẫn:
Quý vị vui lòng chọn một trong những giải pháp sau đây áp dụng cho con em của mình để đáp ứng với các tiêu
chí được miễn trừ việc cách ly sau khi được xác định là người tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với 
COVID. 

Con em quý vị đã xét nghiệm COVID-19 dương tính trong vòng 90 ngày qua. 

Học sinh 17 tuổi hoặc nhỏ hơn: Đã hoàn thành loạt 2 liều vắc xin ít nhất 14 ngày trước khi được 
xác định là người tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với COVID. 

Học Sinh 18 tuổi hoặc lớn hơn: Đã được tiêm ngừa tất cả các liều vắc xin được khuyến nghị, 
bao gồm mũi tăng cường và mũi bổ xung dành cho một số người bị suy giảm miễn dịch. 

Học Sinh 18 tuổi hoặc lớn hơn: Đã được tiêm liều Johnson & Johnson trong vòng hai (2) tháng 
vừa qua hoặc hai liều Pfizer hoặc Moderna trong vòng năm (5) tháng vừa qua. 

Chứng Thực
Sau khi phơi nhiễm với trường hợp dương tính với COVID-19, tôi xác nhận con em của mình đáp ứng một trong 
các tiêu chí ở trên và vẫn không có triệu chứng và hội đủ điều kiện được miễn trừ cách ly. Tôi sẽ giữ con em ở nhà 
nếu con em bắt đầu có bất kỳ biểu hiện của các triệu chứng COVID-19 như được định nghĩa bởi CDC, bao gồm 
nóng sốt hoặc ớn lạnh, ho, thở ngắn hay khó thở, mất sức, đau thân hoặc đau người, đau đầu, mới mất vị giác 
hoặc khứu giác, đau cổ, chảy nước mũi, buồn nôn hoặc ói mửa, hoặc tiêu chảy) 
Xin xem lại và đánh dấu vào ô bên dưới ( ô phải được đánh dấu và hoàn gởi lại nhà trường):

Theo hướng dẫn của CDC, tôi chứng thực con em của tôi sẽ đeo khẩu trang đúng cách khi ở gần quanh với 
những người khác và giữ khoảng cách ít nhất 6 feet khi dùng bữa chung với người khác và khi tháo cởi 
khẩu trang, trong phạm vi có thể, cho đến ít nhất 10 ngày sau khi cách ly. Tôi cũng chứng thực rằng con 
em tôi sẽ tuân thủ với các hướng dẫn của FCPS về các khoản định đeo khẩu trang. 

Tên Phụ Huynh/Người Giám Hộ Hợp Pháp (Xin Viết Bằng Chữ In): 

Chữ Ký của Phụ Huynh/Giám Hộ Hợp Pháp:                                                                Ngày: 

_______________________________________________________________________________________________        

OFFICE ONLY WHEN RETURNED

Staff Signature/Title: 

Maintain completed form in student health folder. 

Date: 
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