
 

 

 
23 tháng 3 năm 2020 

 

 

 

 

Kính gửi quý phụ huynh, học sinh, 

 

Như quý phụ huynh đã nghe trong tin tức, Victoria bắt đầu nghỉ học vào ngày mai, thứ ba ngày 24 

tháng 3. Chưa có quyết định nào được đưa ra về việc các trường sẽ được mở Học kỳ 2 hay không. 

 

Catholic Regional College, St Albans, chúng tôi cam kết cung cấp cho việc học tập liên tục cho tất 

cả học sinh. Nếu trường học đóng cửa, giáo viên và các nhân viên có liên quan khác sẽ sử dụng các 

nền tảng trực tuyến để cung cấp các chương trình và hỗ trợ học tập của các em học sinh. 

 

Các thông tin dưới đây sẽ cung cấp về các nền tảng học tập trực tuyến của chúng tôi cũng như quy 

trình cần tuân thủ để truy cập chương trình học tập. Học sinh sẽ được theo dõi thời khóa biểu hàng 

ngày của mình và kết nối với giáo viên và bạn bè của mình thông qua Lớp học Google. 

 

Rõ ràng trách nhiệm và thói quen cho sinh viên đã được đặt ra để đảm bảo rằng việc học tập không 

bị gián đoạn. Lời khuyên dành cho phụ huynh cũng đã được cung cấp để hỗ trợ học sinh học tập tại 

nhà. 

 

Chúng tôi khuyến khích liên lạc qua email để cho phép chúng tôi duy trì kết nối mạnh mẽ giữa gia 

đình và nhà trường và hỗ trợ sự phát triển xã hội, tình cảm và trí tuệ của học sinh. 

 

Học trực tuyến sẽ bắt đầu từ thứ Tư ngày 15 tháng 4, nếu trường học đóng cửa. Chúng tôi sẽ cập 

nhật các gia đình thông qua trang web của Trường khi chúng tôi tìm hiểu thêm và đưa ra quyết 

định. 

 

Tại thời điểm rất khó hiểu và liên quan đến thời gian này, tôi chúc tất cả các gia đình tốt và kêu gọi 

quý phụ huynh làm tất cả những gì có thể để duy trì sức khỏe và an toàn. Những ngày tới sẽ là thử 

thách cho tất cả chúng ta, khi chúng ta phải điều chỉnh cuộc sống theo thực tế mới. Chúng tôi giữ tất 

cả quý phụ huynh trong suy nghĩ và lời cầu nguyện. 

 

Trân trọng 

 

 
 

Christina Utri 

Hiệu trưởng 
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