
 

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi quý phụ huynh, 

Sự phát triển nhanh chóng của COVID-19 (coronavirus) tiếp tục là một thách thức đối với mọi người. 

Tôi biết rằng điều đó đã gây lo ngại cho phụ huynh, nhân viên và học sinh và một số gia đình đã đưa ra quyết 

định giữ con của họ ở nhà. 

Bởi vì sức khỏe và sự an toàn của các cộng đồng trường học là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, quyết định 

giữ cho trường học mở cửa dựa trên lời khuyên từ Giám đốc Y tế Úc và Victoria. 

Hiện tại, lời khuyên của Bác sĩ Brett Sutton, Giám đốc Y tế Victoria, đó là việc đóng cửa trường học không 

có khả năng  để ngăn chặn lây truyền COVID-19 trong cộng đồng vào thời điểm này. 

Khi lời khuyên từ  Giám đốc Y tế thay đổi, chúng tôi sẽ truyền đạt những thay đổi đó đến quý phụ huynh. 

Chúng tôi tiếp tục tích cực theo dõi sự phát triển và đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Giáo dục Công giáo 

Victoria Ltd (CECV). 

CECV đang hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo Victoria và Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Victoria để hỗ 

trợ các nhu cầu của cộng đồng trường học. 

Tôi đang nhận được thông tin cập nhật thường xuyên từ CECV và đảm bảo giáo viên nhận thức được các 

hoạt động quản lý và báo cáo coronavirus và sẵn sàng đáp ứng khi hoàn cảnh thay đổi. 

Các giáo viên cam kết học sinh vẫn có thể học nếu trường học đóng cửa. Chúng tôi đang phát triển các kế 

hoạch để hỗ trợ học sinh học ở nhà. 

Đầu tuần tới, chúng tôi sẽ cung cấp cho các gia đình thông tin thêm về việc học ở nhà. Về cơ bản, việc học sẽ 

diễn ra thông qua Hệ thống quản lý học tập SIMON và Lớp học Google. 

Học từ nhà đòi hỏi quản lý cẩn thận và có thể câu trả lời từ giáo viên không có sẵn ngay lập tức. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kết thúc học kỳ 1 

Chúng tôi đã quyết định rằng Học kỳ 1 sẽ kết thúc vào Thứ Năm ngày 26 tháng 3, không phải Thứ Sáu như 

dự kiến trước đó. Điều này sẽ cho giáo viên thời gian để lập kế hoạch cho việc chuyển đổi sang học trực 

tuyến, nếu chúng ta cần di chuyển. 

Giao tiếp 

Do sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của cộng đồng chúng ta, việc giao tiếp với các gia đình có thể phức 

tạp. 

Để hỗ trợ truyền đạt thông tin ngay lập tức, từ tuần tới, chúng tôi sẽ làm như sau: 

1. Đăng tất cả các cập nhật trên trang web của trường bằng tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt. 

2. Thông báo cho các gia đình rằng có một bản cập nhật với tin nhắn SMS có liên kết đến trang web. 

3. Đăng các tài liệu tương tự trên PAM để phụ huynh có thể quản lý việc học tập của con em. Vui lòng liên hệ với văn 

phòng nếu quý phụ huynh  cần mật khẩu. 

Điều quan trọng là các gia đình kiểm tra cập nhật, mỗi lần gửi thông báo. Nếu trường học cần phải đóng cửa, 

đó sẽ là hình thức giao tiếp chính của chúng tôi với các gia đình. 

Khi tình hình đang phát triển nhanh chóng, có thể có một số cập nhật trong một tuần. 

Phỏng vấn phụ huynh / giáo viên / học sinh 

Do có thể đóng cửa trường học và hạn chế xung quanh việc tụ tập 100 người, chúng tôi sẽ hủy các cuộc 

phỏng vấn Phụ huynh / Giáo viên / Học sinh dự kiến vào ngày 16 tháng 4 năm 2020. Chúng tôi khuyến khích 

quý phụ huynh liên hệ với giáo viên trong Học kỳ 2 nếu họ lo ngại về tiến trình của con mình. 

Vào thời điểm rất khó khăn này. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả chúng ta đều mạnh mẽ về thể xác và tinh 

thần, để chúng ta chia sẻ với những ai đang gặp khó khăn và tình yêu thương của chúng ta sẽ vượt qua mọi 

khó khăn.  Lòng biết ơn chân thành 

Christina Utri  

 

Hiệu trưởng 



 

 

Lời khuyên dành cho gia đình: Cuộc trò chuyện với trẻ em và thanh thiếu niên 

(Được cung cấp bởi Ủy ban Giáo dục Công giáo Victoria) 

 

Gia đình và người chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên nên thảo luận tin tức về vi-rút với những người chăm 

sóc họ một cách cởi mở và trung thực. 

Cố gắng liên hệ sự kiện mà không gây ra báo động, và theo cách phù hợp với độ tuổi. 

Điều quan trọng là phải lắng nghe bất kỳ câu hỏi nào họ có thể có, và để cho họ biết rằng họ an toàn. 

Nếu phương tiện truyền thông hoặc tin tức trở nên quá nhiều đối với họ, hãy khuyến khích họ hạn chế tiếp 

xúc. 

Tài nguyên 

Các tài nguyên chính, bao gồm video và lời khuyên cho những người trẻ tuổi, đã được đối chiếu để hỗ trợ 

bạn trong việc đảm bảo an sinh và sức khỏe tốt cho gia đình bạn. 

• BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Coronavirus - Bác sĩ Michael Carr-Gregg đã phát triển video này cho phụ huynh 

và nhân viên nhà trường. Giáo dục Công giáo Melbourne thừa nhận sự hào phóng của SchoolTV trong việc 

đưa ra báo cáo cho phụ huynh và nhân viên trong cộng đồng trường Công giáo 

• Cách nói chuyện với con bạn về coronavirus - Bài viết của ABC News 

• Lo lắng về việc con bạn bị nhiễm coronavirus? Đây là những gì bạn cần biết - Bài viết về cuộc hội thoại 

• Nói chuyện với trẻ em về thảm họa thiên nhiên, các sự kiện đau thương hoặc lo lắng về tương lai - Video 

Tâm trí mới nổi này giới thiệu các cách để cha mẹ và người chăm sóc quản lý truyền thông về các sự kiện 

đau thương và nói chuyện với con cái về những lo lắng và sợ hãi của chúng 

• Các sự kiện, truyền thông và con bạn - Tờ thông tin về Tâm trí mới nổi này cung cấp hướng dẫn về cách hỗ 

trợ và trấn an trẻ em trong quá trình đưa tin về phương tiện truyền thông liên tục của COVID-19. 

 

 


