
 

Thông tin dành cho phụ huynh của trẻ ở các trường mầm non, tiểu học và các 

trung tâm giải trí dưới sự bảo trợ của Bộ phận trường học và giải trí thành 

phố Reykjavik 

 

Chúng tôi khuyến khích các bậc phụ huynh cho con em đến các trường mầm non, tiểu học và trung 

tâm giải trí để mang lại sự ổn định về giờ giấc sinh hoạt cho trẻ. Các trường hoạt động trở lại sau lễ 

Phục sinh theo kế hoạch của mỗi trường cho tới ngày 4 tháng 5 - ngày nới lỏng giãn cách xã hội và 

các trường được phép hoạt động bình thường. 

Tại sao các trường mẫu giáo, tiểu học và trung tâm giải trí vẫn mở cửa? 

Trẻ em và thanh thiếu niên được xác định là không nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao và ít 

mắc trọng bệnh do virus gây ra. Nếu trẻ hoặc thanh thiếu niên bị lây nhiễm thì phần lớn trong số đó có 

những triệu chứng nhẹ. Đối với học sinh lớn tuổi hơn thì tình hình có vẻ khả quan hơn bởi chúng có 

thể học từ xa. Trường học rất quan trọng về mặt xã hội và bắt buộc là học sinh phải có cơ hội được 

học tập mặc dù kế hoạch học tập có thể tạm thời bị thay đổi. 

Các trường tiểu học được phép dạy nếu họ đảm bảo rằng không có quá 20 em học sinh trong một lớp 

và các nhóm không được sinh hoạt chung, ví dụ không được ăn chung, ko chơi chung trong giờ ra 

chơi. Cũng như việc lau dọn và khử trùng các phòng phải được thực hiện sau mỗi ngày. 

Những hạn chế này sẽ kéo dài trong bao lâu? 

Lệnh cấm tụ họp có hiệu lực đến ngày 4 tháng 5, sau ngày này các trường mầm non, tiểu học trở lại 

hoạt động bình thường. Thông tin chi tiết sẽ được thông báo sau. 

Phụ huynh có thể cho con ở nhà nếu họ muốn không? 

Trẻ em khỏe mạnh được khuyến khích đến trường. Nếu một đứa trẻ không có dấu hiệu bị ốm, nó nên 

đi học và tham gia giải trí. Chưa có bất kỳ thay đổi nào trong giáo dục bắt buộc đối với trẻ ở độ tuổi 

tiểu học. Tuy nhiên, trẻ buộc phải nghỉ học nếu chúng có các triệu chứng tương tự như COVID-19, ví 

dụ: sốt, ho, đau xương và cơ hoặc mệt mỏi. Đã có hướng dẫn về các thông điệp chính và các biện 

pháp phòng ngừa đối với COVID-19 gửi đến các trường học. Trong đó có thông tin rõ ràng về các 

biện pháp an toàn trong việc ngăn ngừa lây nhiễm, xác định sớm và chống virus COVID-19 trong 

trường học và các tổ chức giáo dục khác. 

Học sinh có anh/ chị em bị chách ly có nên tiếp tục đến trường không? 

Trong lúc người đang bị cách ly mà những người khác trong gia đình không có biểu hiện và không 

tiếp xúc gần bệnh nhân nhiễm virus Covid-19 thiv vẫn có thể đi học/ đi làm. Thông tin chi tiết tại 

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi. 

Tôi có thể tìm kiếm thông tin ở đâu? 

Tất cả những thông tin cơ bản đều có thể tìm thấy trên trang web của các trường mẫu giáo, tiểu học 

và các trung tâm giải trí. Ngoài ra bạn có thể truy cập trang web: https://www.covid.is 

Thư gửi các bậc phụ huynh: 

Trước tình huống bất thường mà chúng ta đang gặp phải, điều quan trọng là phải đặc biệt chú ý đến 

tầm quan trọng của việc phụ huynh có cơ hội hiểu được thông tin mà họ nhận được từ nhà trường về 

những hạn chế trong các hoạt động của trường trong thời gian thi hành lệnh cấm. Phụ huynh có thể 

tìm kiếm thông tin từ nhịp cầu Miðja máls og læsi, nơi có các thứ tiếng Anh, tiếng Philippin, tiếng Băng 

Đảo và tiếng Ba Lan dành các cho phụ huynh trong Bộ phận trường học và giải trí. Dịch vụ này hoàn 

toàn miễn phí. 

https://www.covid.is/flokkar/vidbrogd-a-islandi
https://www.covid.is/


Các vị có thể gửi thư điện tử hoặc gọi điện thoại trong khoảng từ 10h-14h các ngày làm việc trong 

tuần 

Tiếng Ba Lan: Magdalena Elísabet Andrésdóttir  

Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is  S: 6934651 

 

Tiếng Anh và tiếng Philippin :  

Kriselle Lou Suson Jónsdóttir  

kriselle@reykjavik.is   S: 7700469 
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