
 

 

Bản Tin 20 Covid -19 
 
Thông Báo của Hiệu Trưởng – Mrs Joanne Webster                 16 Tháng Chín 2020 
 

 
Kính gửi các Gia Đình, 
 
Tuần này, chúng ta có một Buổi Phụng Vụ Cuối Học Kỳ, được dự kiến vào Thứ Sáu ngày 18 tháng Chín lúc 9:30am. 
Cha John sẽ dẫn dắt việc này. Tất cả học sinh và gia đình đều được mời. Mã Google Meet cho điều này là mass. 
Chúng tôi yêu cầu mỗi gia đình dùng chung một thiết bị cho việc này. Vòng chung kết St B’s Got Talent từ Lớp Mẫu 
Giáo đến Lớp 2, cũng được lên lịch vào thứ Sáu ngày 18 tháng Chín lúc 10:30am. Mã Google Meet cho điều này là 
sbgt. Tôi mong chờ được gặp lại các em được vào chung kết ở lớp nhỏ cũng như gặp tất cả quý vị ở đó. 
 
Xin nhắc lại Thứ Sáu ngày 18 tháng Chín này là ngày cuối của Học kỳ 4. Các học sinh tại chỗ sẽ được ra về lúc 
 1: 00pm vào ngày này.  Các học sinh tại chỗ vào Thứ Sáu có thể mặc Thường phục. 
 
Vui lòng tham gia Buổi Tập Họp Toàn Trường cuối cùng của chúng tôi cho học kỳ này hôm nay Thứ Tư lúc 2:30, sử 
dụng mã Google Meet- STB. 
 
Từ Tuần 2, của học kỳ 4, bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 12 tháng Mười, các học sinh Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 2, các học 
sinh dễ bị tổn thương và học sinh khuyết tật, sẽ trở lại trường. Việc học từ xa sẽ kết thúc với những học sinh này. Các 
học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 sẽ tiếp tục học tập từ xa cho đến khi có thông báo mới từ Chính Quyền Tiểu Bang, như 
được chỉ dẫn trong Lộ trình. Học sinh thuộc các gia đình được phép làm việc, học sinh có nhu cầu đặc biệt và được 
phân loại dễ bị tổn thương từ Lớp 3 đến Lớp 6 sẽ tiếp tục học tại chỗ. Có thể có nhiều gia đình có Giấy phép Được 
phép Làm việc bắt đầu từ ngày 12 tháng 10, nếu quý vị thuộc trường hợp này, vui lòng gửi email cho tôi, và kèm theo 
Giấy phép Được phép Làm việc để xác minh tình trạng đi làm xa nhà của quý vị. 
 
Các học sinh Lớp 3-6 có nhu cầu đặc biệt hoặc được nhà trường cho là dễ bị tổn thương sẽ được phép tham dự từ 
Tuần 2 của Học kỳ 4. Nếu quý vị có một người con có nhu cầu đặc biệt, vui lòng liên hệ với tôi trên 
principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au, để bày tỏ sự quan tâm của quý vị trong việc đưa con quý vị trở lại trường. 
Nhà trường cũng sẽ liên hệ với các gia đình phù hợp với việc mô tả này trong Tuần 1 của Học kỳ 4. Thông tin thêm về 
việc quay lại trường học trong Học kỳ 4 Tuần 2, sẽ được thông báo trong Bản tin vào ngày 7 tháng 10. Nếu có bất kỳ 
thay đổi nào được thực hiện bởi Chính quyền Tiểu bang về vấn đề này, chúng tôi sẽ thông báo điều này cho quý vị. 
 
Đóng cửa Trường học cho Học kỳ 4 sẽ vào Thứ Sáu ngày 30 tháng Mười và vào Thứ Hai ngày 2 tháng Mười Một. 
Vào Thứ Sáu, ngày 30 tháng Mười, các giáo viên sẽ tham gia học chuyên nghiệp sử dụng Fountas và Purnell trình 
bày chi tiết các chiến lược đọc và viết dựa trên bằng chứng hiệu quả. Việc này đã được lên lịch vào tháng Tám, 
nhưng đã bị hoãn lại do Covid 19. Thứ Hai ngày 2 tháng Mười Một sẽ là ngày viết báo cáo. Vui lòng đánh dấu những 
ngày này trong nhật ký của quý vị, vì trường học sẽ đóng cửa với tất cả các học sinh. 
 
Ngày Nghỉ lễ Chung kết thông thường đã được thay đổi từ Thứ Sáu ngày 2 tháng Mười sang thứ Sáu ngày 23 tháng 
Mười. Đây là một ngày nghỉ lễ được công bố rộng rãi và do đó trường học sẽ đóng cửa vào ngày này. Hãy đánh dấu 
điều này trong nhật ký của quý vị. 

Vì chúng ta là một trường học Sunsmart, các học sinh tại chỗ cần phải có một chiếc nón chống nắng. Điều này có 
hiệu lực ngay lập tức. Học sinh trở lại trường học kỳ tới, có thể mặc đồng phục mùa hè hoặc đồng phục mùa đông 
cho đến Thứ Sáu ngày 30 tháng Mười. Sau ngày này, tất cả học sinh phải mặc đồng phục mùa hè. 

Và cuối cùng, thật khó tin rằng cuối học kỳ 3 đã đến với chúng ta! Nhân cơ hội này, tôi muốn cảm ơn quý vị một lần 
nữa vì sự hợp tác bền chặt và sự hỗ trợ mà quý vị đã dành cho các con mình và nhà trường trong suốt thời gian qua. 
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên, đặc biệt là các thầy cô giáo đã tận tâm, siêng năng và luôn đam 
mê với việc giáo dục và dạy dỗ. Chúc quý vị có một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và những người thân yêu. 
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Hãy bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành 

Bà Joanne Webster 
Hiệu trưởng 
 

LỜI NGUYỆN 

Một lời chúc cho tất cả các bạn: Các số 6; 24-26 

Cầu xin CHÚA CHÚC LÀNH cho bạn 

Và BẢO VỆ bạn. 

Xin cho NỤ CƯỜI CỦA THIÊN CHÚA trên bạn 

Và CÓ LÒNG TỐT với bạn. 

Xin THIÊN CHÚA cho bạn thấy 

SỰ ƯU ÁI của ngài và 

Ban cho bạn BÌNH AN CỦA NGÀI. 

 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

 


