Bản Tin 5 Covid -19
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster 22 Tháng Năm 2020

Kính gửi các gia đình
Tuần tới, chúng tôi bắt đầu Kế hoạch Trở lại Trường học Giai đoạn 1. Như đã thông báo với tất cả quý vị vào tuần
trước, Thứ Hai ngày 25 tháng Năm sẽ là Ngày Đóng cửa Trường học để cho phép nhân viên chuẩn bị quá trình
chuyển đổi này. Điều này có nghĩa là trường học đóng cửa với tất cả các học sinh bao gồm cả những học sinh của
những công nhân thiết yếu và học sinh dễ bị tổn thương.
Trong giai đoạn đầu tiên, học sinh lớp Mẫu Giáo, Lớp 1 và Lớp 2 sẽ trở lại trường từ thứ Ba ngày 26 tháng Năm.
Với những học sinh không thể được giám sát ở nhà và trẻ em dễ bị tổn thương, mô hình hiện có học tại trường sẽ
duy trì trong khoảng thời gian hai tuần từ thứ Ba ngày 26 tháng Năm đến thứ Sáu ngày 5 tháng Sáu.
Tất cả các học sinh khác (Lớp 3-6), sẽ tiếp tục học ở nhà cho đến khi các em trở lại vào Thứ Ba ngày 9 tháng Sáu.
Một khi một cấp lớp đã trở lại, tất cả các học sinh dự kiến sẽ đi học như bình thường. Điều này có nghĩa là nếu quý vị
chọn giữ con/các con của mình ở nhà sau khi cấp lớp của các em đã trở lại học tại trường, chúng tôi không còn có
thể hỗ trợ việc học ở nhà của các em.
Trong Giai đoạn 1 và Giai đoạn 2 trở lại trường, và cho đến khi kết thúc ít nhất là Học kỳ 2, các người lớn bao gồm cả
gia đình sẽ không được phép vào khuôn viên trường, trừ khi thực sự cần thiết. Nếu quý vị cần trả phí hoặc mua đồng
phục, quý vị có thể thực hiện việc này sử dụng thẻ tín dụng và qua điện thoại. Vui lòng liên hệ văn phòng.
ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ GÌ CHO CÁC HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH LỚP MẪU GIÁO-2?
1. Thời gian bắt đầu và kết thúc ngày học được bố trí.
 Nêu trên bảng dưới đây là thời gian bắt đầu và kết thúc ngày học cho học sinh. Những điều này đã
được chỉ định theo Nhà mà học sinh thuộc về. Điều này sẽ hỗ trợ các gia đình đến cùng một lúc. Trẻ
em phải biết màu ngôi nhà của mình, ngoại trừ các học sinh lớp Mẫu Giáo. Giáo viên sẽ gửi email
những điều này cho những gia đình Mẫu Giáo vào hôm nay. Nếu con quý vị không chắc chắn về màu
Nhà của các em, xin vui lòng liên hệ với văn phòng số 93118872.


Các cổng nhỏ và lớn trên đường Westmoreland sẽ là lối vào và lối ra trường học cho học sinh mỗi
ngày.



Lối vào trường đường Willey dành cho nhân viên và người lớn bao gồm cả gia đình. Học sinh không
được đi vào hoặc đi ra qua các cổng này.



Vào buổi sáng, một khu vực bỏ xuống sẽ được thiết lập trên đường Westmoreland để các gia đình
thả con cái họ xuống. Điều này sẽ được nhân viên điều khiển. Phụ huynh sẽ không được phép đậu
xe ở đây.



Vào cuối ngày, phụ huynh hoặc gia đình cần phải đậu xe, và đón học sinh theo chi tiết trên các bảng
dưới đây.



Sẽ không có NHÂN VIÊN GIÁM SÁT bãi đậu xe. Vì vậy, nếu quý vị chọn sử dụng nơi này, quý vị cần
dắt con quý vị đến cổng trên đường Westmoreland.



Các gia đình cho phép con cái họ đi bộ đến trường cũng được yêu cầu tuân thủ các thời gian được
nêu ra.



Bảng chỉ dẫn sẽ được dán ở lối vào để hỗ trợ quý vị với điều này.

Mamo House: Gold
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Thứ Tư
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Westmoreland

Đón ở Cổng Nhỏ
Westmoreland

McKay House:
Green

Đón ở Cổng Lớn
Westmoreland

MacKillop House:
Blue

9:00am

Đi vào Cổng Nhỏ
Westmoreland

9:00am

Đi vào Cổng Lớn
Westmoreland

3:00 pm
Thứ Tư

Đón ở Cổng Nhỏ
Westmoreland

3:00pm
Thứ Tư

Đón ở Cổng Lớn
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Westmoreland



2. THỰC HÀNH VỆ SINH
Học sinh và nhân viên sẽ được yêu cầu khử trùng tay hoặc rửa tay của họ bằng xà phòng khi vào trường.



Học sinh sẽ khử trùng tay hoặc rửa tay trước khi ra ngoài ăn trưa và giờ ra chơi và cả khi vào trở lại không
gian học tập.



Học sinh phải mang theo chai nước của riêng mình và sẽ không được phép uống nước từ vòi nước. Các vòi
nước có thể được sử dụng để làm đầy lại chai.



Tất cả các không gian học tập sẽ có một chai thuốc khử trùng tay lớn. Một số trẻ có thể bị dị ứng với thứ
này hoặc bị phát ban hoặc khô tay, các em sẽ được yêu cầu rửa tay của các em.



Thực hành hắt hơi hoặc ho vào khuỷu tay sẽ tiếp tục được củng cố.



Mỗi ngày không gian học tập sẽ được hoàn toàn lau dọn sạch và làm thoáng khí

1. NGHỈ ĂN TRƯA VÀ THỰC PHẨM BỖ DƯỠNG
Học sinh phải mang theo bữa ăn trưa và thức ăn bổ dưỡng cho riêng mình. KHÔNG PHỤ HUYNH NÀO ĐƯỢC PHÉP
ĐEM BUỔI ĂN TRƯA ĐẾN TRƯỜNG TRONG SUỐT CẢ NGÀY. ĐẶT BUỔI ĂN TRƯA CHỈ BẮT ĐẦU NGÀY 11 THÁNG
SÁU NĂM 2020. Sẽ không có bán hàng ở quầy cho cả Học Kỳ 2.
2. ĐỒNG PHỤC MÙA ĐÔNG
Tất cả học sinh phải mặc đồng phục mùa đông khi trở lại. Phải mặc toàn bô đồng phục nhà trường. Đồng phục thể
thao chỉ trong những ngày Thể Dục. Đồng phục có thể mua ở văn phòng. Phiếu đặt đồng phục được đính kèm.
3. TRẢ LẠI THIẾT BỊ TRƯỜNG
Tất cả các iPad phải trả lại trường vào thứ Ba ngày 26 tháng Năm cho học sinh Lớp Mẫu Giáo đến lớp 2. Việc trả lại
sách và văn phòng phẩm được cung cấp cũng được yêu cầu vào ngày này.
4. HỌC SINH KHÔNG KHỎE
Để đảm bảo an toàn và phúc lợi cho tất cả học sinh và nhân viên, chúng tôi yêu cầu quý vị giữ con mình ở nhà nếu
các em không khỏe. Điều này có nghĩa là nếu con quý vị bị sổ mũi, đau họng, ho, sốt, nôn mửa, tiêu chảy, v.v., các
em KHÔNG nên ở trường.
5. CHĂM SÓC TRƯỚC VÀ SAU GIỜ HỌC
Học sinh ở nơi chăm sóc trước giờ học sẽ vào trường như bình thường, thông qua Hội trường Tiên phong. Vào cuối
ngày, các em sẽ đi đến nơi chăm sóc sau giờ học.
Trong giai đoạn thứ hai, khi chúng tôi trở lại tại trường, tất cả các cấp lớp khác, các Lớp 3, 4, 5 & 6 sẽ trở lại trường
từ Thứ Ba ngày 9 tháng Sáu. Phần lớn thông tin này sẽ vẫn như cũ. Vài tuần tới sẽ cho chúng tôi cơ hội thử một số
quy trình này và làm cho thích hợp và tinh tế một khi tất cả học sinh trở lại.
Một lần nữa, tôi cảm ơn quý vị trước về sự hợp tác và hỗ trợ của quý vị. Rất biết ơn về điều này.
TỜ RƠI CHUẨN BỊ TRỞ LẠI TRƯỜNG
Kèm theo bản tin là một tờ rơi của Nhà Tâm lý học Nhà trường Sarah Judde của chúng tôi, nêu rõ cách quý vị có thể
hỗ trợ con mình trở lại trường, được đưa ra cho một số các em sẽ phải nghỉ tới chín tuần.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
Chúc mừng sinh nhật cho tất cả các học sinh có thể đã có một sinh nhật trong tuần này !!
LỜI NGUYỆN
Cầu nguyện Lễ Thăng Thiên
Lạy Thiên Chúa của trời và đất,
vì Chúa Giêsu đến giữa chúng tôi ở Bethlehem để đưa chúng tôi lên thiên đàng,
do đó hôm nay chúng tôi nhớ lại việc người rời khỏi chúng tôi ở Jerusalem để có mặt ở tất cả mọi nơi.
Mặc dù người bị che dấu khỏi tầm nhìn của chúng tôi,
cho phép chúng tôi ở trong người
nhờ quyền năng và ân sủng của Chúa Thánh Thần,
cho đến khi lòng thương xót và ân sủng của người lấp đầy mọi tạo vật của Ngài.
Amen.

