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16 Tháng Ba, 2020
Kính gửi các Gia Đình
Trước những lo ngại hiện tại và đang diễn ra liên quan đến Coronavirus (COVID-19), cũng như lời
khuyên từ Giáo Dục Công giáo Melbourne, DHHS và Bộ Giáo Dục, trường đã đưa ra quyết định hủy bỏ
những việc sau đây:













Các cuộc Du Khảo và Tham Quan: Fuse Cup, Các Khách mời- Trường Lưu, Suzie Lavoi, Khoa
Học Monash cho Lớp 3 & 4
Đi Trại Lớp 5 & 6 cho tuần tới
Bơi Lội cho phần còn lại của học kỳ
FUSE Cup: 20 tháng Ba
Giải thưởng Môi trường Học Tập: Thứ ba 17 tháng Ba
Tập Họp toàn trường cho đến khi có thông báo mới
Giờ Uống Trà thứ Ba cho đến khi có thông báo mới
Họp Phụ Huynh trong Nhóm Đối Tác cho đến khi có thông báo mới
Lễ Hội Bơi Lội: 18 tháng Ba
Trưng Bày Học Tập: 19 tháng Ba 3:00 - 4:00pm
Thánh Lễ và Lễ kỷ niệm Tuần Giáo Dục Công Giáo
Triển Lãm Nghệ Thuật Giáo Dục Công Giáo

Điều quan trọng là đảm bảo sự an toàn và phúc lợi của tất cả các học sinh, gia đình của các em và
nhân viên trong thời gian không chắc chắn này. Tại thời điểm này, trường sẽ vẫn mở. Tuy nhiên,
chúng tôi sẽ tiếp tục được hướng dẫn bởi các cơ quan Giáo Dục về vấn đề này.
Một kế hoạch dự phòng cho việc học ở nhà, để đảm bảo việc học liên tục cho học sinh, hiện đang
được xây dựng. Điều quan trọng là giữ bình tĩnh và lạc quan.
Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn tất cả quý vị đã hiểu và hợp tác trong việc này.
Cảm ơn quý vị và xin Chúa chúc lành.

Mrs Joanne Webster
Hiệu Trưởng

