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Kính gửi các gia đình,
Chào mừng đến học kỳ 3 và học từ xa! Tôi cảm ơn quý vị trước vì sự cam kết của quý vị cho con mình với
việc học tập cũng như sự hợp tác của quý vị với nhà trường để cùng với nhau làm tốt nhất thời gian này.
Tuần trước, các giáo viên đã dành nhiều giờ tạo ra và tuyển chọn các ví dụ và nhiệm vụ học tập cho học
sinh, để đảm bảo việc học tiếp tục trong suốt thời gian này.
Chúng tôi hiểu trẻ em, theo thời gian, trở nên mệt mỏi với lượng thời gian trên màn hình. Học kỳ này
chúng tôi có chủ ý trong việc cung cấp hai tuần một lần những ngày phúc lợi để trung hòa điều này. Như
vậy thứ Năm kế tiếp ngày 30 tháng Bảy, 2020 sẽ là một “Ngày Phúc Lợi”, cho phép học sinh tiếp tục học
mà không sử dụng iPad. Giáo viên đang trong quá trình làm ra các nhiệm vụ không dùng màn hình trong
ngày và sẽ chia sẻ những điều này với các học sinh vào tuần tới.
Tuần này, Thủ Hiến của Tiểu bang Daniel Andrews đã đưa ra lệ bắt buộc phải đeo khẩu trang từ 11:59pm
thứ Tư ngày 22 tháng Bảy. Đối với các trường học, điều này có nghĩa là:







Tất cả nhân viên tại trường phải đeo đồ che mặt ở trường và khi đi đến trường.
Giáo viên và trợ lý học tập sẽ không cần phải đeo đồ che mặt trong khi giảng dạy, nhưng những ai
muốn làm như vậy đều có thể.
Giáo viên nên đeo đồ che mặt ở các khu vực khác trong trường khi không dạy học (ví dụ, trong
phòng nhân viên, làm nhiệm vụ ngoài sân và khi cung cấp sơ cứu hoặc lấy nhiệt độ) và khi đến và đi
từ trường.
Học sinh học tại trường tiểu học để giám sát tại chỗ sẽ không cần phải che mặt. Các học sinh trong
độ tuổi 12 Lớp 6 sẽ không bị bắt buộc phải che mặt. Giám đốc Y tế đã cho biết việc yêu cầu một số
học sinh tiểu học phải che mặt là không thực tế trong khi những người khác không bị đòi hỏi.
Học sinh hoặc nhân viên có tình trạng y tế - bao gồm các vấn đề về hô hấp, tình trạng da nghiêm
trọng trên mặt, tình trạng khuyết tật hoặc sức khỏe tâm thần - không cần phải che mặt. Điều này
bao gồm các học sinh theo học các trường chuyên.
Phụ huynh/người chăm sóc sẽ được yêu cầu đeo đồ che mặt bất cứ khi nào họ rời khỏi nhà, bao
gồm cả việc đưa và đón hoặc vào trường.

Quý vị có thể muốn có một cuộc trò chuyện với con mình về điều này, vì một số giáo viên và nhân viên sẽ
đeo đồ che mặt cả ngày. Điều này là vì sự an toàn và phúc lợi của tất cả. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị cho
việc hợp tác.
GHI DANH TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CHO HỌC SINH LỚP 5 VÀO TRƯỜNG TRUNG HỌC NĂM 2022.
Ngày ghi danh cho học sinh Lớp 5 vào Lớp 7 năm 2022 đã bị thay đổi do COVID 19. Tất cả học sinh muốn
đăng ký vào một trường Trung học Công giáo có đến ngày 8 tháng Mười, 2020 để thực hiện. Các ứng viên
tương lai sẽ có đề nghị cho các em được gửi đến các em vào ngày 1 tháng Mười Hai, 2020. Các gia đình có
đến ngày 15 tháng Mười Hai để chấp nhận lời đề nghị.
GHI DANH MẪU GIÁO 2021
Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất tuyển sinh Mẫu Giáo cho năm 2021. Năm nay, các gia đình mới đã
có các cuộc trò chuyện trực tuyến như một phần của quy trình đăng ký. Gặp gỡ các học sinh và gia đình
tương lai với cách này là không lý tưởng, tuy nhiên như mọi khi, quá trình này cực kỳ tiếp sức và truyền
cảm hứng. Chúng tôi mong được chào đón tất cả các học sinh Mẫu Giáo mới năm 2021 vào cuối năm nay,
bao gồm tất cả các anh chị em mà tôi chưa gặp chính thức.

NHÂN VIÊN
Chúng tôi xin thông báo bà Eliza Katz đang mong đợi đứa con đầu lòng. Chúng tôi chúc mừng cô ấy và
Adam về tin tức tuyệt vời này. Eliza sẽ ở cùng chúng tôi cho đến khi kết thúc học kỳ này.
CHỤP HÌNH TRƯỜNG
Chụp Hình Trường đã bị hoãn lại một lần nữa. Chúng tôi đã dời lại vào thứ Ba ngày 13 tháng Mười, 2020.
ĐÓNG CỬA TRƯỜNG CHO HỌC KỲ 3
Các ngày Đóng cửa Trường Thứ Năm ngày 14 tháng Tám và Thứ Sáu ngày 15 tháng Tám đã bị hủy bỏ do
Covid 19. Do đó, trường sẽ mở cửa vào cả hai ngày này. Ngày đóng cửa tiếp theo, cho việc học tập chuyên
nghiệp có thể được sắp xếp lại trong tương lai.
LỜI NGUYỆN
Tại thời điểm này, tin tức hàng ngày làm lu mờ tất cả những gì chúng ta đã biết là bình thường. Nhận thấy
lòng biết ơn trong những sự kiện nhỏ nhặt hàng ngày hỗ trợ chúng ta thấy được những điều tích cực trong
cuộc sống của chúng ta và những ai là một phần của cuộc sống của chúng ta. Tôi thực sự tin rằng Thiên
Chúa giữ mỗi chúng ta trong lòng bàn tay của ngài, và tại thời điểm này hơn bao giờ hết, chúng ta phải đặt
niềm tin và trông cậy vào Ngài.
Quý vị có thể muốn cầu nguyện điều này cùng với nhau như một gia đình, tìm kiếm sự an ủi trong những
lời này.
Thiên Chúa thương yêu, đấng sáng tạo của tất cả các ân tứ;
Chúng tôi khen ngợi và cảm ơn Ngài vì tất cả các ân tứ Ngài đã giao phó cho chúng tôi.
Xin tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng tôi để, đúng với lời hứa thanh tẩy của chúng tôi, chúng tôi có
thể hình thành các cộng đồng đức tin nhận ra và quảng bá các ân tứ nơi tất cả mọi người để tất cả chúng
tôi có thể chia sẻ trong sứ mạng của Chúa Giêsu.
Hãy truyền cảm hứng cho chúng tôi trở nên một Giáo Hội đang chào đón và chấp nhận, và xem mọi người
là một biểu hiện của Chúa Kitô.
Xin cho các cộng đồng đức tin của chúng tôi nuôi dưỡng và ủy thác tất cả các thành viên sống những ân tứ
đặc biệt của chúng tôi như một sự phản ánh và noi gương cuộc sống của Chúa Giêsu.
Hãy cho chúng tôi can đảm để trở thành ánh sáng chào đón trong bóng tối của đại dịch, một tiếng nói dịu
dàng trong vùng hoang dã chưa từng nghe thấy và một bàn tay yêu thương vươn đến những người khao
khát cộng đồng. Amen.

