
Trình Kiểm Tra Triệu Chứng 
Sự an toàn, sức khỏe và hạnh phúc của học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng của chúng tôi 
là ưu tiên hàng đầu. Bộ dụng cụ StrongSchoolsNC của NC DHHS yêu cầu các trường công lập 
phải tiến hành sàng lọc các triệu chứng COVID-19 và kiểm tra thân nhiệt của bất kỳ người nào 
vào trường. Vì lý do này, chúng tôi sẽ yêu cầu từng học sinh và khách tới trường hoàn thành bản 
khảo sát Trình Kiểm Tra Triệu Chứng CMS mỗi ngày trước khi báo cáo cho trường. 

Bước 1 
Mỗi buổi sáng, Trình Kiểm Tra Triệu Chứng CMS sẽ gửi đến địa chỉ email 
học sinh CMS của quý vị một liên kết để hoàn thành khảo sát hoặc quý vị có 
thể truy cập vào một liên kết trên trang web của trường hoặc nhấp vào đây. 
Phiếu khảo sát trên giấy cũng sẽ có sẵn tại trường. 

 
 
Bước 2 Để lên xe buýt CMS, hãy đảm bảo rằng quý vị đã điền đầy đủ thông tin vào 

Đơn Cho Phép Sàng Lọc Triệu Chứng của Phụ Huynh (Mẫu Chứng Nhận). 
Đơn này sẽ được giao cho tài xế xe buýt vào ngày học sinh đi học đầu tiên 
trong tuần đó. Nhấp vào ô Thông tin Xe buýt trên Wearecms.com, nhấp vào 
 đây hoặc dung phiếu có sẵn tại trường nơi con quý vị học. 

 
Bước 3 

 
Chọn ngôn ngữ quý vị muốn để hoàn thành Khảo sát Trình Kiểm Tra 
Triệu Chứng CMS. 

 
 
Bước 4 

 
Vui lòng thành thực nhất có thể khi trả lời cả ba câu hỏi khảo sát liên quan 
đến các triệu chứng và khả năng tiếp xúc với COVID-19. 

 
 
Bước 5 

 
Dựa trên câu trả lời của quý vị, quý vị sẽ thấy dấu tích màu xanh lá cây 
cho phép quý vị đến trường hoặc dấu x màu đỏ kèm với các hướng dẫn 

thêm. 
 
 
 
Cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị! Mục đích của Khảo sát Trình Kiểm Tra Triệu Chứng CMS là để 
xác định xem liệu quý vị có đang có các triệu chứng liên quan đến COVID-19 hay gần đây đã tiếp xúc với 
COVID-19 hay không. Mọi thông tin cung cấp sẽ được bảo mật. Dựa trên kết quả khảo sát của quý vị, 
quý vị sẽ được chấp thuận việc đi học hoặc sẽ được yêu cầu ở nhà. Những học sinh không được khỏe 
nên ở nhà và hỏi ý kiến bác sĩ hoặc đơn vị chăm sóc sức khỏe. Các học sinh xuất hiện các triệu chứng 
trong ngày đi học cần được đón về. 
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