LỜI KHUYÊN VỀ DU HÀNH CHO HỌC SINH F-1
Vì Fairmont đang chuyển sang học trực tuyến, Cơ Quan Nhập Cảnh Và Hải Quan Hoa Kỳ và
trường Fairmont Schools khuyến khích tất cả các học sinh ngoại quốc hãy ở lại trong nước
trong thời gian chúng tôi tạm thời đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến. Việc ở lại trong
nước sẽ cho phép các học sinh duy trì tình trạng của họ ngay cả khi trường đóng cửa. Dịch
COVID-19 đang bùng phát ở nhiều nơi trên toàn thế giới và những nơi đó đang hành động để
đối phó với dịch bệnh này và có thể hạn chế sự đi lại của người du hành, bao gồm cả việc cách
ly và hạn chế việc ra vào biên giới.
Học sinh nào bất chấp lời khuyên của chúng tôi và trở về quê hương của họ trong thời gian
trường học đang tạm đóng cửa phải nhận biết ảnh hưởng lâu dài khi họ làm vậy.
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Vì chúng tôi không thể bảo đảm quý vị có thể vào lại nước Mỹ hay không, 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.
Một khi lớp học bắt đầu lại tại trường tất cả các học sinh ngoại quốc phải có mặt ở Hoa
Kỳ để bắt đầu khóa học.
Nếu quý vị bị từ chối nhập cảnh trường Fairmont Schools bắt buộc phải chấm dứt chiếu
khán I-20 của quý vị và điều đó sẽ dẫn đến việc loại bỏ tất cả khóa học và tín chỉ của
học kỳ hai.
Nếu một học sinh đã du hành đến một nơi có nguy cơ cao, họ phải quay lại nước Mỹ và
bắt buộc phải tự cách ly 14 ngày trước khi quay lại trường.
Theo chính sách của trường Fairmont Schools, học sinh phải tự cách ly với một người
giám hộ được phê chuẩn ngoài chương trình Nhà Trọ Và Lưu Trú Với Người Bản Xứ
(Boarding and Homestay).
Môi trường học tập trực tuyến đòi hỏi các học sinh phải chủ động và dự lớp học trong
giờ học thường lệ. Vì thời gian khác nhau ở nước ngoài và đường truyền internet không
bảo đảm lắm, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia lớp học của học sinh
và do đó ảnh hưởng đến điểm số.
Bảo Hiểm Sức Khỏe dành cho học sinh ngoại quốc sẽ mất hiệu lực nếu học sinh du
hành đến những nơi có nguy cơ cao.

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc nào liên quan đến chiếu khán I-20 và/hoặc F-1 của mình,
quý vị có thể liên lạc với Betty Petersen, bpetersen@fairmontschools.com.

