Kính gởi các Gia Đình Fairmont,
Chúng tôi rất tự hào về các học sinh và ban giảng huấn khi thấy họ thích nghi rất tốt với hình
thức học từ xa. Chúng ta sắp kết thúc niên học và chúng tôi hiểu rằng các gia đình muốn ở bên
nhau trong kỳ nghỉ hè. Tại thời điểm này chúng tôi phải báo cho quý vị biết về những khó khăn
mà con em của quý vị có thể phải đối mặt trong trường hợp họ quay về lại quê nhà vào mùa hè
này.
Cơ Quan Nhập Cảnh Và Hải Quan Hoa Kỳ, Hệ Thống Thông Tin Về Sinh Viên Và Khách Mời
Trao Đổi “SEVIS”, và trường Fairmont Schools mạnh mẽ khuyến khích các sinh viên ngoại
quốc ở lại trong nước trong kỳ nghỉ hè. Việc ở lại Hoa Kỳ cho phép các sinh viên duy trì tình
trạng của họ ngay cả khi lúc trường đang đóng cửa. Nhiều nơi trên thế giới vẫn phải đối mặt với
bệnh COVID-19 bùng phát và vì thế, việc du hành thế giới có thể bị gián đoạn cho đến cuối thu.
Ngoài ra, một số Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ ở khắp nơi trên thế giới vẫn tiếp tục đóng cửa và vẫn
chưa biết được khi nào sẽ mở cửa trở lại.
Chúng tôi hiểu rõ mối quan ngại của quý vị và trường Fairmont đang cố hết sức để bảo đảm
các học sinh và nhân viên được an toàn, thực hiện việc giữ khoảng cách an toàn khi giao tiếp,
và tuân theo hướng dẫn của cơ quan CDC trong lúc này. Tôi mạnh mẽ khuyên quý vị hãy ở lại
tiểu bang California. Nếu quý vị quyết định trở lại quê hương của mình, xin hãy lưu ý thông tin
sau đây về Chiếu Khán Du Lịch Dành Cho Sinh Viên F-1. Sinh viên nào bất chấp lời khuyên
của chúng tôi và trở về quê hương của họ trong mùa hè cần phải biết về tầm ảnh hưởng lâu dài
khi làm vậy:
•

•

•
•

Vì chúng tôi không thể bảo đảm quý vị có thể vào lại nước Mỹ, điều này có thể gây trở
ngại cho chiếu khán I-20 và F-1 của quý vị cũng như việc học tập hiện tại và lâu dài ở
trường Fairmont Shools. Điều này cũng áp dụng cho các học sinh lớp 12 có ý định theo
học trường cao đẳng hoặc trường đại học Mỹ vào mùa thu.
Một khi lớp học bắt đầu lại tại khuôn viên nhà trường, tất cả các học sinh ngoại quốc
phải có mặt ở Hoa Kỳ để bắt đầu khóa học. Theo hướng dẫn của SEVP, các học sinh
không được phép tham gia lớp học trực tuyến hoặc từ xa nữa. Nếu quý vị không thể trở
lại nước Mỹ vì bất kỳ lý do nào (việc xin cấp lại chiếu khán bị trì hoãn hoặc do hạn chế
du hành đang tiếp diễn) trường Fairmont Schools bắt buộc phải chấm dứt chiếu khán I20 của quý vị và điều đó có thể ngăn cấm tất cả các khóa học và tín chỉ cho kỳ một.
Nếu một học sinh đã du hành đến một nơi có nguy cơ nhiễm bệnh cao, họ phải quay trở
lại Hoa Kỳ và bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày trước khi quay lại trường.
Nếu một học sinh đã du hành đến một nơi có nguy cơ nhiễm bệnh cao, hợp đồng Bảo
Hiểm Sức Khỏe IMG của Fairmont sẽ không chi trả cho việc điều trị y tế liên tục/lâu dài
liên quan đến bệnh COVID-19.

Theo chính sách của trường Fairmont Schools, khi một học sinh quay trở lại Hoa Kỳ và bắt
buộc phải tự cách ly thì học sinh đó phải tự cách ly dưới sự giám sát của một người giám hộ
được phê chuẩn bên ngoài các chương trình Nhà Trọ Và Lưu Trú Với Người Bản Xứ.
Chúng tôi khuyến khích các học sinh tập trung vào việc học trong mùa hè và chúng tôi có đủ
loại khóa học hè. Các học sinh có thể tham dự những khóa học hè nhằm mục đích khắc phục,
tiến bộ hoặc phát triển cá nhân. Để xem danh sách các khóa học hè và các hướng dẫn về cách
thức ghi danh xin vui lòng nhắp chuột vào đây.

Cuối cùng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quý vị khi có thông tin. Tuy nhiên, trong trường hợp
quý vị có câu hỏi nào về chiếu khán I-20 và/hoặc F-1 của mình, như mọi khi quý vị có thể liên
lạc với cô Betty Petersen.
Chúng tôi hy vọng quý vị tiếp tục được an toàn.
Kính thư,

Carolyn Lucia
Hiệu Trưởng, Học Viện Dự Bị Đại Học Fairmont

