
  

 

    
 

 
   

 

  

 
 

 

   

 

    

 

     
  

 

    

   

    
  

  

  

 

 

 
 

   

 

 

FAQ (Các Thắc Mắc Thường Được Nêu Lên)
Sau đây là phần giải đáp các thắc mắc thường được các bậc phụ huynh nêu lên. 

Thời tiết sẽ như thế nào tại Outdoor School? 
Thời tiết tại các địa điểm của Outdoor School khá là khác nhau. Nhiệt độ tại Outdoor School thường mát hơn nhiệt độ 

trong thành phố. Đôi khi sẽ có mưa tại Outdoor School khi chỉ có mây mù tại Portland. Các học sinh nên chuẩn bị sẵn để 

đề phòng bất kỳ điều kiện thời tiết nào, ngay cả khi trời nắng ấm khi các em đang gói gém đồ đạc để tới Outdoor School! 
Bấm vào đây để biết danh sách các vật dụng cần chuẩn bị. Các khu nghiên cứu học tập tại Outdoor School có các tấm 
vải nhựa để che mưa, và mỗi khu Outdoor School đều có áo mưa và áo khoác ấm mà các em có thể mượn. Các phòng 
đều có lò sưởi. 

Con tôi sẽ tham gia Outdoor School ở đâu và khi nào? 
Outdoor School mở cửa vào mùa thu và mùa xuân của năm học. Nếu con quý vị tới Outdoor School vào học kỳ mùa thu, 
giáo viên của con quý vị có thể cho quý vị biết ngay ngày học đầu tiên địa điểm và thời điểm khóa học. Nếu con quý vị 
đang tham gia chương trình vào mùa xuân, xin liên lạc với giáo viên của con quý vị trong tháng Hai để biết em sẽ tham 
gia Outdoor School tại địa điểm nào và trong tuần nào. 

Xe buýt sẽ rời để tới Outdoor School lúc mấy giờ? 
Giáo viên của con quý vị sẽ có hướng dẫn cụ thể về thời gian khởi hành của xe buýt. Thông thường, các xe buýt rời 
trường vào khoảng 3:00 giờ chiều Chủ Nhật của tuần tham gia Outdoor School và trở lại trường vào khoảng 1:30 chiều 
thứ Sáu của tuần tham gia Outdoor School. 

Tôi có thể gọi cho ai nếu có các ưu tư về sức khỏe và/hoặc ăn uống? 
Nếu quý vị có các ưu tư cụ thể về sức khỏe hoặc ăn kiêng cữ của con quý vị, quý vị có thể liên lạc với y tá của Outdoor 
School (chỉ nói tiếng Anh) tại số 503-257-1606 hoặc qua e-mail tại cfike@mesd.k12.or.us. 

Tôi có thể gọi cho ai nếu có ưu tư về các nhu cầu đặc biệt của con tôi? 
Đừng quên chia sẻ bất kỳ ưu tư nào về việc con quý vị tham gia Outdoor School với giáo viên phụ trách con quý vị 
và/hoặc hiệu trưởng. Đồng thời, đừng ngần ngại liên lạc với Phụ Tá Dịch Vụ Học Sinh của Outdoor School (chỉ nói tiếng 
Anh) tại số 503-257-1607 hoặc qua e-mail tại kboryer@mesd.k12.or.us. 

Tôi nên đưa cho con tôi mang theo loại thuốc nào? 
Nhân viên y tá có lưu giữ một ít thuốc mua không cần toa bác sĩ cho các trẻ em trong chương trình Outdoor School. Quý 
vị nên gửi các loại thuốc kê toa trong hộp đựng ban đầu cùng với con quý vị tới Outdoor School. Để biết thêm chi tiết và 
các hướng dẫn cụ thể, xin xem Mẫu Thông Tin Tiểu Sử Sức Khỏe (chỉ có bằng tiếng Anh). 

Chuyện gì xảy ra nếu con tôi bị thương tích hoặc bị bệnh tại Outdoor School? 
Mỗi địa điểm Outdoor School đều có một nhân viên y tá có giấy phép hành nghề để giải quyết các trường hợp đau bệnh 
và thương tích. Các y tá trực 24 giờ mỗi ngày. Đồng thời, mỗi nhân viên Outdoor School đều được chứng nhận về sơ 

cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR). Trong các trường hợp bất trắc, con quý vị bị bệnh hoặc gây thương tích cho bản thân, 
nhân viên y tá sẽ liên lạc với phụ huynh càng sớm càng tốt. 

Nếu con tôi nhớ nhà thì sao? 
Các học sinh tại Outdoor School thường rất hay cảm thấy nhớ nhà đôi chút. Nhân viên và giáo viên giúp các em hoạt 
động và tạo cho các em tham gia sinh hoạt tại Outdoor School. Phần lớn tâm trạng nhớ nhà sẽ vơi bớt sau buổi tối đầu 
tiên. Để giúp chuẩn bị cho con quý vị đạt kết quả thành công, trước khi các em khởi hành, hãy khuyến khích các em thật 
vui vẻ; nói rõ là “quý vị muốn các em tận hưởng chương trình Outdoor School”, “tạo ra những kỷ niệm” và “kể thật nhiều 
chuyện khi về nhà”. Đối với nhiều học sinh, đây có thể là lần đầu tiên xa nhà lâu. Trấn an con quý vị hưởng những giây 
phút vui vẻ như ý muốn của quý vị sẽ giúp các em bớt nhớ nhà. 

Các lãnh đạo học sinh trung học được huấn luyện và tuyển chọn như thế nào? 
Các lãnh đạo là học sinh trung học phải tối thiểu là học sinh lớp 10 và có kết quả học tập tốt tại trường của các em thì 
mới hội đủ điều kiện tham gia Outdoor School. Các giáo viên và cố vấn tại trường trung học cho phép các học sinh tham 
gia một cuộc hội thảo huấn luyện. Tại cuộc hội thảo này, các nhân viên Outdoor School sẽ huấn luyện và tuyển chọn các 
học sinh thể hiện khả năng lãnh đạo và có trách nhiệm, sự nhiệt tình và các kỹ năng lãnh đạo. Tại cuộc hội thảo này, các 
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học sinh trung học được tuyển chọn sẽ được sàng lọc một lần nữa bởi các giáo viên trung học và các cố vấn trước khi 
được phép tham gia với tư cách lãnh đạo học sinh tại Outdoor School. Trong thời gian có mặt tại Outdoor School, các 
lãnh đạo học sinh trung học làm việc dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên và giáo viên phụ trách lớp tại Outdoor 
School. 

Chi phí cho chương trình Outdoor School là bao nhiêu? 
Outdoor School là một dịch vụ của Multnomah Education Service District dành cho các khu học chánh tại Quận 
Multnomah và vùng phụ cận. Một số khu học chánh có tính một khoản lệ phí tham gia Outdoor School, còn một số khác 
thì không. Xin liên lạc với hiệu trưởng tại trường của con quý vị để biết khu học chánh của em có tính lệ phí tham gia 
Outdoor School hay không. 

Tôi có thể gửi thư cho con tôi tại đâu? 
Gửi thư cho con quý vị tại địa chỉ của địa điểm nơi em tham gia. Quý vị có thể tìm địa chỉ trong trang Site Information 
(Thông Tin về Địa Điểm) (chỉ có bằng tiếng Anh) của trang web này. Xin vui lòng không gửi “các bưu kiện” có thức ăn 
hoặc kẹo cho trẻ em tại Outdoor School. Xin thận trọng với việc lựa chọn từ ngữ trong thư của quý vị. Việc chia sẻ tâm 
trạng buồn của quý vị khi các em vắng mặt có thể khiến con quý vị cảm thấy nhớ nhà. Thay vào đó, hãy chú trọng tới việc 
quý vị mong muốn được nghe các em kể chuyện về phần sinh hoạt tại Outdoor School như thế nào khi các em trở về 

nhà. Thư từ được phân phát mỗi ngày cho học sinh, nhưng có thể mất vài ngày từ Portland đến Outdoor School, vì vậy 
xin hãy lập dự trù trước. 

Nhân viên Outdoor School có được huấn luyện về sơ cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR) không? 
Outdoor School yêu cầu tất cả các nhân viên chương trình phải được chứng nhận về sơ cứu và Hồi Sức Tim Phổi (CPR). 
Ngoài ra, đa số các nhân viên đều được huấn luyện để xử lý các trường hợp phản ứng dị ứng nghiêm trọng. 

Các phòng có được sưởi ấm không? 
Tất cả các phòng tại Outdoor School đều được sưởi ấm và bảo vệ chống thời tiết. Các học sinh ngủ trên giường tầng có 
nệm. Phòng vệ sinh đặt ngay trong phòng hoặc trong một tòa nhà ở gần và được trang bị bồn vệ sinh có xối nước, bồn 
rửa và phòng tắm vòi sen có nước nóng. 
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