Kính gửi các gia đình,
Hiệu lực vào thứ Ba, ngày 17 tháng 3, cư dân của hạt Santa Clara và hạt San Benito được yêu
cầu ở nhà và chỉ được rời đi trong những tình huống và hoàn cảnh nhất định.

Điều này có nghĩa là gì đối với lớp Head Start và State Preschools của quý vị?

Xin lưu ý rằng vườn trẻ của con quý vị sẽ đóng cửa từ thứ Hai ngày 16 tháng 3 năm 2020 đến
ngày 7 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẽ có ở đây cho quý vị và gia đình.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại gì, xin hãy truy cập trang mạng của chúng tôi và nhấp
vào nút bên dưới.

Quý vị không chỉ có thể đọc thông tin trên trang mạng của chúng tôi về tài nguyên gia đình,
chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho quý vị các thông tin và tài nguyên và dịch vụ gia đình để đảm
bảo rằng quý vị và gia đình được cập nhật qua điện thoại và email về những gì xảy ra. Cuối
cùng, quý vị sẽ nhận được các hoạt động giáo dục để tiếp tục tham gia vào sự phát triển của con
quý vị, ngay cả khi ở nhà.

Lệnh Trú ẩn tại nơi “Shelter in Place” có nghĩa gì cho các gia đình?

Trong khi ở nhà với gia đình, quý vị có thể rời khỏi nhà nếu quý vị cần hoặc là một phần của bất
kỳ điều nào sau đây:
1. Để nhận được một số dịch vụ thiết yếu như đến bệnh viện hoặc nhà thuốc, đến cửa
hàng tạp hóa hoặc đi đổ xăng cho xe quý vị.
2. Nếu nơi làm việc của quý vị được coi là thiết yếu (bao gồm các dịch vụ của chính
phủ), quý vị có thể rời khỏi nhà để đi làm. Hãy nhớ hỏi chủ sở của quý vị xem quý vị có cần đến
sở để làm việc hay không.
Trong thời gian này, chúng tôi yêu cầu mọi phụ huynh/người giám hộ thực hiện các hành động
sau:

1. Ở nhà. Điều quan trọng là quý vị và gia đình của quý vị vẫn ở trong nhà của quý vị.
Điều này có nghĩa là những người sống với quý vị không nên rời khỏi nhà của quý vị. Nếu quý
vị hoặc bất cứ ai trong nhà quý vị bị ốm, hãy chắc chắn rằng người có dấu hiệu bị bệnh được
tách riêng từ những người khác trong nhà của quý vị.
2. Dừng tất cả các cuộc tụ họp không cần thiết. Có nhiều cách quý vị có thể giữ liên
lạc với bạn bè và gia đình không sống trong nhà của quý vị. Thay vì gặp họ trực tiếp, hãy nghĩ vệ
việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hoặc giao tiếp khác như APPS qua video
(facetime, skype) hoặc qua điện thoại.
3. Dừng tất cả các chuyến du lịch không cần thiết. Trừ khi cần thiết, cố gắng không đi
nghỉ mát hoặc đi chơi.
4. Liên hệ với nhà y tế của quý vị. Hãy nhớ liên hệ với nhà y tế của quý vị và cho họ
biết nếu quý vị và gia đình của quý vị có thể đã tiếp xúc với COVID-19.
5. Theo dõi các triệu chứng trong gia đình quý vị. Điều này có nghĩa là, hãy thường
xuyên kiểm tra xem mỗi người trong nhà quý vị có biểu hiện sốt, ho, đau họng hoặc bất kỳ triệu
chứng đường hô hấp nào không. Nếu quý vị hoặc bất cứ ai trong nhà quý vị đang phải đối mặt
với bất kỳ triệu chứng nào trong số này, vui lòng gọi cho bác sĩ của quý vị ngay lập tức.
6. Tiếp tục thực hành thói quen vệ sinh cá nhân. Cách tốt nhất là thông qua phòng
ngừa! Điều này bao gồm rửa tay bằng xà phòng và nước thường xuyên, ho vào khăn giấy hoặc
khuỷu tay của quý vị và tránh chạm vào mắt, mũi hoặc miệng. Ngoài ra, đừng quên liên tục làm
sạch khử trùng nhà của quý vị.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gọi 211. Số 211 hiện đang hoạt động để nhận các
cuộc gọi từ cộng đồng liên quan đến COVID-19 để cung cấp cập nhật và kết nối cư dân với các
tài nguyên phù hợp.
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