
Hãy vui vẻ đến trường -  
và giữ khoảng cách vật lý!

Năm học này rất khác biệt vì vi-rút Corona. Khi trẻ tiếp tục trải qua năm học này, điều 
quan trọng là các gia đình tiếp tục thực hiện quy tắc giữ khoảng cách vật lý. Điều này 

có nghĩa là gì với quý vị và gia đình quý vị?

Giữ khoảng cách vật lý 
là như thế nào?

6 feet

!
Thực Hiện Thật Cẩn Trọng!Không Có Cách Nào 

Thực Hiện Được!
Hãy Cùng Thực Hiện Nào!

• Ngày hẹn chơi

• Ngủ qua đêm nhà bạn

• Đến các cửa hàng bán lẻ,
trung tâm thương mại, hoặc không
gian ngoài trời đông đúc

• Các bữa tiệc tựu trường

• Tiệc sinh nhật và ăn tối

• Khách đến thăm hoặc khách đến
chơi ở nhà của quý vị

• Lái xe cùng bạn bè trên một xe ô tô

• Các buổi hòa nhạc

• Xem phim và rạp chiếu phim

• Các sự kiện thể thao trong nhà

• Ăn uống trong nhà ở nhà hàng

• Các hoạt động đi lại không thiết yếu

• Trường Học/Học Tập có mặt trực
tiếp Các điểm học tập

• Chơi thể thao theo đội, các câu
lạc bộ, và các hoạt động khác
ngoài giờ học

• Ăn uống ngoài trời tại nhà hàng
hoặc đi vào để nhận thức ăn mang
đi

• Trực tiếp đến thư viện

• Các sự kiện thể thao ngoài trời
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• Học tập từ xa (trực tuyến)

• Tổ chức ngày chơi trên mạng

• Gọi Facetime với một người
bạn hoặc người thân

• Tận hưởng một cuốn sách hay
hoặc đặt mượn sách của thư
viện trên mạng và sử dụng dịch
vụ nhận hàng bên lề đường

• Đi dạo, chạy bộ, hoặc đi bộ
đường dài

• Đi xe đạp

• Chơi ngoài trời

• Nghe nhạc

• Tổ chức tiệc nhảy múa với
gia đình

• Viết thư

• Nấu ăn

• Tối chơi cùng gia đình

• Đi xe cùng gia đình

• Tổ chức tối xem phim
cùng gia đình




