Summer Rise Phụ huynh/Giám hộ và Thỏa thuận của Tổ chức về Kinh
nghiệm Nghề nghiệp trong Phụ lục COVID-19
Học sinh có thể tự nguyện tham gia Summer RISE trong kinh nghiệm trực tiếp với các hạn chế
liên quan đến COVID-19; tuy nhiên, kinh nghiệm Summer RISE trực tiếp với các hạn chế liên
quan đến COVID-19 không bắt buộc để đạt số giờ hầu hoàn tất chương trình.
Học sinh, phụ huynh/người giám hộ và doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan hay thực thể (“Tổ chức
Kinh nghiệm Nghề nghiệp”) xác nhận là thỏa thuận này đề cập các điều kiện về quy chuẩn liên
quan đến COVID-19 tại nơi làm việc và MCPS không chịu trách nhiệm đối với học sinh mà tiếp
xúc với COVID-19.
1. Tôi hiểu rằng trong COVID-19, học sinh có lựa chọn tham gia kinh nghiệm Summer RISE trực
tuyến thay vì tham gia trực tiếp, mà sẽ được giám sát dưới hướng dẫn của nhân viên được
chỉ định của Tổ chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp (“Người được Chỉ định Kinh nghiệm Nghề
nghiệp”), giáo viên liên lạc MCPS hay nhân viên Summer RISE bằng cách dùng nền tảng kỹ
thuật được MCPS chấp thuận. Những thích nghi này là độc nhất và đặc biệt cho các trường
hợp không ổn định của tình hình COVID-19 và có thể có hiệu lực khi các hạn chế được xếp
đặt và/hay loại bỏ trong mùa hè 2021 và có thể không còn áp dụng khi các hạn chế liên quan
đến COVID-19 được loại bỏ.
2. Phụ huynh/giám hộ hiểu rằng nếu em học sinh chọn hoàn tất các giờ Summer RISE trong
kinh nghiệm trực tiếp với các hạn chế liên quan đến COVID-19, thì em tình nguyện làm như
vậy và điều này không bắt buộc để tham gia trong Summer RISE. Phụ huynh/giám hộ cũng
đồng ý thông báo cho Người Tổ chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp,thầy liên lạc MCPS hay nhân
viên Summer RISE về bất cứ mối quan tâm hay tình trạng nào mà có thể ảnh hưởng đến sự
tham gia và thành công của con họ trong Summer RISE.
3. Học sinh và phụ huynh/giám hộ xác nhận việc kiểm lại và hiểu các hướng dẫn căn bản của
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), có thể được truy cập tại:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-businessresponse.html#more-changes. Các thực hành về an toàn nơi làm việc CDC bao gồm:
a. Thi hành việc kiểm tra sức khỏe hàng ngày và báo cáo bất cứ triệu chứng mới nào
liên quan đến COVID-19
b. Mang khăn che mặt, khi thích hợ̣ p
c. Rửa tay, cũng như lau chùi và khử trùng các bề mặt
d. Tuân thủ các đề nghị về giữ khoảng cách xa với người khác
e. Các đề nghị khác mà người chủ (bao gồm cả Tổ chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp) có
thể yêu cầu
4. Thêm thông tin về COVID-19 và các bước để giảm nguy cơ tiếp xúc và nhiễm trùng của công
nhân có tại CDC.GOV và học sinh và các thành viên gia đình được khuyến khích xem lại để
biết thêm thông tin.
5. Theo Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSHA), chủ nhân, bao gồm Người Tổ
chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp có trách nhiệm cung cấp nơi làm việc an toàn và lành mạnh
cho các nhân viên, bao gồm học sinh trung học cấp III tham gia Summer RISE dưới sự giám
sát của họ. Thêm thông tin về hướng dẫn OSHA có thể tìm thấy tại đây:
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

6. Khi người chủ (bao gồm Tổ chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp) thực hiện các bước để giảm
nguy cơ tiếp xúc và nhiễm trùng, người/ban tổ chức (bao gồm Tổ chức Kinh nghiệm Nghề
nghiệp) thừa nhận tuân theo các đề nghị đang thi hành của OSHA và CDC để đối phó với
COVID-19 và sẽ kiểm lại các thực hành này với các học sinh.
7. Nếu một học sinh tự nguyện chọn tham gia trong kinh nghiệm làm việc trực tiếp, thầy liên lạc
MCPS hay nhân viên Summer RISE sẽ có lựa chọn giám sát từ xa kinh nghiệm của học sinh
và học sinh sẽ phải tham gia trong các khóa huấn luyện và sự kiện Summer RISE.
Phụ huynh/Giám hộ đồng ý với thỏa thuận này là bắt buộc trong quy trình đăng ký cho
học sinh để cho phép học sinh tham gia kinh nghiệm Summer RISE trực tiếp.
Tổ chức Kinh nghiệm Nghề nghiệp đồng ý với thỏa thuận này sẽ được ghi lại khi đăng
ký.

