
 

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2020  

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh, 

 

Kể từ khi học sinh kết thúc lớp học vào thứ hai, giáo viên đã làm việc chăm chỉ để hoàn thành các 

kế hoạch về học trực tuyến tại nhà. Ngoài nhân viên bảo trì và dọn dẹp, giờ đây tất cả đều làm việc 

tại nhà. Tôi cảm ơn tất cả mọi người: học sinh, gia đình và nhân viên vì tất cả những gì bạn đã 

mang đến cho cộng đồng trường học của chúng tôi trong Học kỳ 1, đặc biệt là sự kiên cường, chăm 

chỉ, kiên nhẫn và hỗ trợ đã được thể hiện rõ ràng trong hai tuần qua. 

 

Những ngày lễ này sẽ rất khác với bất cứ điều gì chúng tôi đã trải nghiệm trước đây. Chúng tôi nhắc 

nhở các gia đình rằng vì sự an toàn của mọi người, tất cả chúng ta cần phải ở nhà. Những tuần tới 

không phải là thời gian để học sinh đến thăm bạn bè hoặc tụ tập trong công viên, nhà cửa hoặc tại 

các cửa hàng. Tất cả chúng ta cần hạn chế di chuyển và chỉ rời khỏi nhà khi điều đó là cần thiết. 

Bằng cách này, mỗi chúng ta có thể làm một phần nhỏ để giữ cho mọi người được an toàn. 

 

Học phí / Giảm học phí 

  

Một trong những ảnh hưởng khủng khiếp của dịch COVID-19 là tác động đến công việc. Trong 

tuần qua, một số phụ huynh đã mất việc hoặc tạm thời bị đình chỉ. Chúng tôi nhắc nhở các gia đình 

rằng, như mọi khi, Trường sẽ hỗ trợ quý phụ huynh giảm phí. Điều này có thể có nghĩa là giữ phí 

trong thời gian ngắn hoặc lập kế hoạch thanh toán trong dài hạn. 

 

Anne Ross, cô thủ quỹ, người đang làm việc tại nhà có thể liên lạc qua email hoặc điện thoại từ 

9h00 sáng - 3h30 chiều trong suốt kỳ nghỉ, trừ những ngày cuối tuần hoặc ngày lễ. Vui lòng để lại 

tin nhắn và số liên lạc tốt nhất. 

 

1. Email: crcaccounts@crcstalbans.com.au HOẶC 

2. Điện thoại: 0482 900 216 

 

Liên lạc với trường 

 

Các gia đình vẫn có thể liên lạc với trường qua số điện thoại Đại học bình thường (9366 2544) hoặc 

enquiries@crcstalbans.com.au. Các cuộc gọi điện thoại đang được chuyển hướng đến nhân viên văn 

phòng đang làm việc tại nhà và email khi có yêu cầu được kiểm tra thường xuyên. 

 

Chiến lược truyền thông trong đại dịch COVID-19 

 

Tất cả các cập nhật của chúng tôi cho các gia đình được công bố trên trang web của Trường bằng 

tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Ả Rập và tiếng Dinka. 

 

Mỗi khi có một bản cập nhật mới, chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn SMS có liên kết đến trang web. 

 

Vui lòng đảm bảo rằng quý phụ huynh kiểm tra cập nhật mỗi lần chúng tôi gửi thông báo. Đây là 

cách chúng tôi sẽ giao tiếp sắp xếp cho bắt đầu Học kỳ 2. 

 

 

Ngày lễ  

 



 

 

Đội ngũ giáo viên và hầu hết các nhân viên không giảng dạy đều nghỉ từ thứ Hai ngày 30 tháng 3 

đến thứ Hai ngày 13 tháng Tư. Chúng tôi yêu cầu tất cả các liên hệ với nhà trường trong thời gian 

này là thông qua số điện thoại chính của Trường hoặc enquiries@crcstalbans.com.au, thay vì qua 

email của giáo viên. 

 

Lễ Phục sinh 

 

Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh sẽ đặc biệt sâu sắc trong năm nay khi chúng ta trải nghiệm câu chuyện 

về cái chết của Chúa Kitô và sự phục sinh trong bối cảnh của đại dịch COVID-19. Chúng ta cần 

nhớ rằng Chúa Kitô là ánh sáng và hy vọng cho thế giới của chúng ta, và cuộc sống mới sẽ xuất 

hiện từ những kinh nghiệm hiện tại của chúng ta. 

 

Với việc hủy bỏ tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo, Quý phụ huynh có thể cầu nguyện trực tuyến. 

Thánh lễ được phát trực tiếp hàng ngày từ Nhà thờ St Patrick tại Melbourne 

https://melbournecatholic.org.au/Mass. 

 

Trang web của Tổng giáo phận Công giáo Melbourne cũng có một loạt các nguồn lực và lời khuyên 

xung quanh cách chúng ta sống và hỗ trợ đức tin của chúng ta tại thời điểm này. Điều này bao gồm 

Phụng vụ Lời Chúa tại nhà. https://www.cam.org.au/Guidance-for-Parishes-COVID-19 

 

Trong những tuần tới, tôi giữ bạn trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của tôi. Có thể các phước 

lành của Tuần Thánh và những niềm vui đơn giản của Lễ Phục Sinh là quà tặng của Chúa cho mỗi 

bạn trong những tuần tới. Chúc bạn và gia đình vẫn an toàn và khỏe mạnh. 

 

Hãy chăm sóc và Chúa phù hộ. 

 

 
Christina Utri 

Hiệu trưởng 

 

Một phước lành cho ngày lễ Phục sinh 

 

Chúng ta hãy đặt mình vào tay Chúa, 

và cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban phước cho chúng ta và gia đình của chúng ta 

qua những tuần cuối cùng của Mùa Chay 

và trong những ngày thánh sắp tới. 

 

Mong mỗi chúng ta giúp làm nhà 

nơi của niềm vui, tình yêu và hòa bình. 

Chúng ta có thể tiếp tục là người 

người làm nên sự khác biệt trong thế giới của chúng ta 

Chúng ta có thể hào phóng và ân cần; 

giúp đỡ những người khác giữ cho lễ kỷ niệm của sự chết và tăng 

của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô. 

Xin Chúa mang đến cho chúng ta ánh sáng và niềm vui và ban phước cho tất cả chúng ta. 

 

Amen 

 
 


