
Step 2 
Test

 
Students should

conduct a daily RAT and
return a negative result

each morning before
attending school for 5

school days.

CLOSE CONTACTS
Students who are identified as close contacts will be able to attend school following these guidelines: 

Step 3
Learning at school

 
 Students are recommended

to wear a mask indoors
(except when eating or

exercising).
 

Masks are also recommended
for students who have

recovered from COVID-19,
completed their 7-day

isolation period and are no
longer showing symptoms for

an additional 3 days.

Step 1
Notify

 
Ring the school on

97243470 if your child
is a close contact.

 
If your child attends

outside of school hours
care (OOSHC) they

must also be notified.



الخطوة 2

اختبار

 
يجب عىل الطالب إجراء

RAT يومًيا وإرجاع نتيجة

سلبية كل صباح قبل
الذهاب إىل المدرسة لمدة

.5 أيام دراسية
 

إغالق جهات االتصال

 
 

سيتمكن الطالب الذين تم تحديدهم عىل أنهم من جهات االتصال الوثيقة من الحضور إىل المدرسة باتباع هذه اإلرشادات:

 
الخطوة 1 

يخطر

 
اتصل بالمدرسة عىل

97243470 إذا كان طفلك عىل
اتصال وثيق.

 
إذا كان طفلك يحضر خارج

، (OOSHC) ساعات الدراسة
.فيجب أيًضا إخطاره

 

الخطوه 3

التعلم في المدرسة

 
يُنصح الطالب بارتداء قناع

داخلي (إال عند تناول الطعام أو

.(ممارسة الرياضة
 

يوصى أيًضا باستخدام األقنعة

للطالب الذين تعافوا من

COVID-19 وأكملوا فترة

العزل التي استمرت 7 أيام ولم

تعد تظهر عليهم األعراض

.لمدة 3 أيام إضافية
 



Bước 2
Thử nghiệm

 
Học sinh nên thực hiện
RAT hàng ngày và trả
kết quả âm tính vào

mỗi buổi sáng trước khi
đi học trong 5 ngày học.

 

ĐÓNG LIÊN HỆ
 
 
 

Những học sinh được xác định là liên hệ thân thiết sẽ có thể đi học theo các nguyên tắc sau:

Bước 3
Học ở trường

 
Học sinh nên đeo khẩu trang

trong nhà (trừ khi ăn uống
hoặc tập thể dục).

 
Mặt nạ cũng được khuyến

khích cho những học sinh đã
khỏi bệnh COVID-19, hoàn
thành thời gian cách ly 7

ngày và không còn xuất hiện
các triệu chứng trong 3 ngày

nữa.
 

Bước 1
Thông báo

 
Gọi cho trường theo số
97243470 nếu con bạn

là người liên hệ thân
thiết.

 
Nếu con bạn đi học tại
dịch vụ chăm sóc ngoài
giờ học (OOSHC), chúng
cũng phải được thông

báo.
 


