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Nộp Mẫu đơn Chọn Xét nghiệm COVID -19  

Học khu Thống nhất San Diego tiếp tục làm việc với các cơ quan sức khỏe công cộng, các nhà chuyên 
môn y tế, và các chuyên gia khoa học, có trách nhiệm mở cửa sinh hoạt trở lại liên quan đến dịch COVID-
19. Một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn lây lan COVID-19 là xét nghiệm COVID thường xuyên. 
Vì lý do này, học khu của chúng ta sẽ cung cấp xét nghiệm miễn phí cho học sinh tại các địa điểm trường. 

Tất cả các gia đình đều được yêu cầu nộp một Mẫu đơn Chọn Xét nghiệm COVID-19 cho con em học sinh 
của mình, hoặc có hay không các gia đình chọn ghi danh xét nghiệm. Việc chọn tham gia xét nghiệm 
COVID-19 cũng yêu cầu điền các mẫu đơn đồng ý bổ xung khác. 

Phụ huynh/người giám hộ và học sinh có thể sử dụng Cổng thông tin PowerSChool cho Phụ huynh/Học 
sinh để nộp các mẫu đơn đồng ý và chọn lựa xét nghiệm COVID-19. 

Để nộp Mẫu đơn Chọn Xét nghiệm COVID-19, vui lòng đăng nhập vào Cổng thông tin PowerSchool cho 
Phụ huynh/Học sinh và làm theo các hướng dẫn dưới đây. 

1. Đăng nhập vào parent portal account (tài khoản cổng thông tin phụ huynh): 
https://powerschool.sandi.net 

Nếu quí vị không có tài khoản, quí vị có thể sử dụng tài khoản học sinh của con em quí vị, hoặc liên 
lạc với nhà trường. 

2. Bấm vào Forms (Mẫu đơn) trên trình đơn Điều hướng bên trái. 

 

3. Từ danh mục Forms (Mẫu đơn), chọn School COVID-19 Testing Option (Tùy chọn xét nghiệm 
COVID-19 của trường). 
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4. Chọn xét nghiệm của quí vị, và tùy chọn trả lời câu hỏi số 2. 

 

LƯU Ý:  Nếu mẫu đơn này đã làm hoàn tất trong Cổng thông tin Học sinh, quí vị được yêu cầu chọn 
Relationship to student (Quan hệ với học sinh). 

 

5. Cuốn xuống cuối trang, gõ tên mình vào để xác nhận quí vị đã đọc và hiểu thông tin trên trang 
này. 

6. Bấm Submit (Gởi). 



 

  

 

   PowerSchool 

Submitting the COVID-19 Testing Options Job Aid   Page 3  

Một tin nhắn thông báo thành công cho biết việc chọn lựa của quí vị đã được gởi đến học khu. 

Nếu quí vị đã chọn ghi danh vào chương trình xét nghiệm COVID-19 của Học khu, một khi quí vị bấm 
vào OK, quí vị sẽ tự động được chuyển hướng đến Mẫu đồng ý Xét nghiệm COVID-19 của CDPH. 
Mẫu đơn này cũng có thể được truy cập trên trình đơn Điều hướng bên trái dưới mục Mẫu đơn 
(Forms). 

 

7. Bấm vào liên kết để hoàn tất Mẫu đơn Đồng ý Xét nghiệm COVID-19 của CDPH. 



 

  

 

   PowerSchool 

Submitting the COVID-19 Testing Options Job Aid   Page 4  

8. Quay lại trang Forms (Mẫu đơn) và gõ tên quí vị vào để biểu thị quí vị đã hoàn tất mẫu đơn đồng 
ý.  Bấm Submit (Gởi). 

 
Một tin nhắn thông báo thành công cho biết học khu đã được thông báo rằng Mẫu đơn Đồng ý Xét 
nghiệm COVID-19 của CDPH của quí vị đã hoàn tất. 

Đối với học sinh ở trường Trung học có xét nghiệm UCSD, một khi quí vị bấm OK, tự động quí vị sẽ 
được chuyển hướng trở lại Mẫu đơn Đồng ý Xét nghiệm COVID-19 của UCSD. Mẫu đơn này cũng có 
thể truy cập vào được trên trình đơn Điều hướng bên trái dưới mục Mẫu đơn (Forms). 

9. Bấm vào liên kết để hoàn tất Mẫu đơn Đồng ý Xét nghiệp COVID-19 của UCSD và lên lịch cho 
cuộc hẹn. 
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10. Quay lại trang Mẫu đơn và gõ tên mình vào để biểu thị quí vị đã hoàn tất mẫu đơn đồng ý. Bấm 

Submit (Gởi). 

 

Một tin nhắn thông báo thành công cho biết học khu đã được thông báo rằng Mẫu đơn Đồng ý Xét 
nghiệm COVID-19 UCSD của quí vị đã hoàn tất. 


