
 
 

BẢN TIN 4 Covid-19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster     13 Tháng Năm 2020 
 
 

Kính gửi các gia đình 
 
Một lần nữa, cảm ơn tất cả quý vị đã tiếp tục hỗ trợ trong những tuần vừa qua với việc học tập linh động từ xa. 
 
Theo thông báo của Giám đốc Y tế, Chính phủ và Giáo dục Công giáo Victoria, các trường học có thể bắt đầu giai 
đoạn trở lại để đi học tại trường. 
 
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. 
 
Để hỗ trợ tất cả nhân viên nhà trường chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này, Thứ Hai ngày 25 tháng Năm sẽ là 
một ngày không có học sinh. Điều này có nghĩa là trường sẽ đóng cửa cho tất cả các học sinh, kể cả những học sinh 
của những công nhân thiết yếu và dễ bị tổn thương. 
 
Trong giai đoạn thứ hai, khi chúng tôi trở lại tại trường, tất cả các cấp lớp khác, Lớp 3, 4, 5 & 6 sẽ trở lại trường từ 
Thứ Ba ngày 9 tháng Sáu. 
 
Với những học sinh không thể được giám sát ở nhà và những 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 ở nhà sau khi cấp lớp của các em trở lại đi học tại trường, chúng tôi không còn có thể hỗ trợ 
việc học ở nhà. 
 
Cách bắt đầu giải quyết này đang được thực hiện bởi tất cả các trường Công giáo và Chính phủ ở Victoria. 
 
Để tiếp tục hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của học sinh và nhân viên, trường chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường vệ sinh 
thường lệ và sẽ khuyến khích rửa tay thường xuyên hoặc khử trùng tay. 
 
Nếu con quý vị bị bịnh hoặc cảm thấy không khỏe, các em không được đến trường. Các em phải ở nhà và tìm tư vấn 
y tế. Khi trở lại sẽ cần có một giấy chứng nhận y tế. 
 
Mặc dù Giám đốc Y tế đã báo rằng học sinh sẽ không cần phải duy trì khoảng cách vật lý ở trường, nhưng sẽ có một 
số thay đổi quan trọng với những hoạt động của trường, phù hợp với lời khuyên về sức khỏe cho tất cả các trường. 
Điều này sẽ được cung cấp trong bản tin tuần tới. Bây giờ, những điều này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo mới. 
Điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi bao gồm: - 
 

 việc sắp xếp đưa và đón được điều chỉnh, kể cả thời gian bắt đầu và kết thúc học được bố trí  

 hạn chế lui tới tại trường cho bất kỳ ai khác ngoài nhân viên trực tiếp và học sinh  

 cách chúng ta tiến hành các cuộc hội thoại học tập. 
 
Một lần nữa, trong bản tin tuần tới, những chi tiết này sẽ được thông báo thêm  
 
Chúng tôi hiểu rằng một số gia đình có thể cảm thấy lo lắng về việc quay trở lại học tập và giảng dạy trong lớp. Quyết 
định này đã được đưa ra trên cơ sở những lời khuyên tốt nhất cho sức khỏe có trong tiểu bang của chúng ta. 
 
Thông tin thêm về việc trở lại trường học và Coronavirus (COVID 19) có thể được tìm thấy trên trang web của CECV, 
mà sẽ tiếp tục không ghi ngày tháng: www.cecv.catholic.edu.au/Coronavirus-information-for-parents. 
 

http://www.cecv.catholic.edu.au/Coronavirus-information-for-parents


Cảm ơn quý vị một lần nữa cho việc tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn của quý vị trong thời gian này. Chúng tôi mong được 
chào đón các học sinh trở lại lớp học. 

 
 
 THỨ TƯ PHÚC LỢI NGÀY 20 THÁNG NĂM 
Chúng tôi nhận thấy trong tuần qua, mệt mỏi trực tuyến đang bắt đầu cho học sinh và 
nhân viên, vì vậy để hỗ trợ tất cả cho sự phúc lợi của họ, thứ Tư tuần tới ngày 20 tháng 
Năm sẽ có một “Thứ Tư Phúc Lợi”. Giáo viên sẽ gửi cũng như trò chuyện trên Google 
Meet, một bản các hoạt động phúc lợi mà học sinh có thể tham gia trong ngày, mà 
không có màn hình. Chúng tôi hy vọng điều này hỗ trợ tất cả các gia đình, bao gồm cả 
cha và mẹ, hoặc các cô dì chú bác đã hỗ trợ trẻ em với học tập trực tuyến của các em, 
để có một ngày rời khỏi màn hình, một ngày để sống chậm lại và suy nghĩ về phúc lợi 
tích cực, không phải trả lời hay hoàn thành bài tập hoặc tải lên việc học tập. 
 
Chúng tôi cảm ơn quý vị như mọi khi vì sự hợp tác của quý vị trong học tập. 
 
 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 
Chúc mừng sinh nhật đến tất cả các học sinh có thể đã có một sinh nhật trong tuần này!! 
 
LỜI NGUYỆN 
 
Thiên Chúa Vĩnh Hằng, 
Con của Ngài Chúa Giêsu Kitô  
là con đường, sự thật và sự sống cho tất cả mọi sáng tạo; 
xin ban cho chúng tôi ân sủng để đi trên con đường của Ngài, 
để vui mừng với sự thật của Ngài, 
và để chia sẻ cuộc sống phục sinh của Ngài; 
Người hằng sống và hiển trị với Ngài và Chúa Thánh Thần, 
một Thiên Chúa bây giờ và mãi mãi. 
Amen. 
 

 

                                                      
     
 

  

                 
 
                 


