
Những điều bạn sẽ được hỏi khi điền đơn tự kiểm tra dành cho sinh viên 
Khi bạn dùng đơn để kí tên đi vào, bạn sẽ được yêu cầu: 

• Cho biết bạn kí tên đi vào hay đi ra. Xin chọn “Đi vào” trong hai lựa chọn.
• Ghi tên bạn. Xin ghi cả họ và tên.
• Ghi số điện thoại. Xin ghi số điện thoại nào dễ liên lạc với bạn.
• Ghi địa chỉ email của bạn. Nên ghi địa chỉ email nào mà bạn thường hay kiểm tra. Không nhất

thiết phải là địa chỉ email sinh viên của bạn.
• Nêu rõ lý do bạn vào trường. Các chọn lựa của bạn gồm: Vào Phòng Thí Nghiệm, Thi, Dự Lớp

Giới thiệu về ESOL, hoặc Lí Do Khác.
• Xem qua tám câu hỏi kiểm tra sức khỏe và xác nhận bạn có thể trả lời “không” cho tất cả các câu

hỏi.
• Cho biết bạn đã hoàn tất khóa học bắt buộc về COVID-19.
• Xác nhận lại là bạn đã trả lời “không” cho các câu hỏi kiểm tra sức khỏe. Nếu bạn trả lời “có” cho

bất kỳ câu hỏi nào, hoặc nếu bạn chưa dự khóa huấn luyện về COVID-19, bạn phải chọn là bạn
hiểu mình cần ở nhà cho đến khi hoàn tất khóa học và bạn có thể trả lời “không” cho mọi câu
hỏi kiểm tra.

Khi bạn dùng đơn để kí tên đi ra, bạn sẽ được yêu cầu: 

• Cho biết bạn kí tên đi vào hay đi ra. Xin chọn “Đi ra” trong hai lựa chọn.
• Ghi tên bạn. Xin ghi cả họ và tên.
• Ghi số điện thoại. Xin ghi số điện thoại nào dễ liên lạc với bạn.
• Ghi địa chỉ email của bạn. Nên ghi địa chỉ email nào mà bạn thường hay kiểm tra. Không nhất

thiết phải là địa chỉ email sinh viên của bạn.
• Chọn tất cả các tòa nhà mà bạn đã vào.
• Ghi những phòng nào mà bạn đã vào trong từng tòa nhà, nếu biết.
• Liệt kê bất kỳ những ai mà bạn tiếp xúc gần trong lúc ở trường.
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