Ngày 9 tháng 4 năm 2020

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh,
Tôi hy vọng rằng bản cập nhật này sẽ giúp bạn giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng của chúng ta.
Đến bây giờ, bạn có thể nhận thấy rằng ‘trường học sẽ là một trải nghiệm rất khác biệt cho tất cả
chúng ta trong nhiệm kỳ tới. Theo lời khuyên của Giám đốc Y tế, Chính phủ Victoria đã quyết
định tất cả các sinh viên có thể học tại nhà phải học tại nhà trong Học kỳ 2. Người ta cho rằng
điều này sẽ giúp làm chậm sự lây lan của COVID-19.
Điều này có nghĩa là từ đầu học kỳ 2, các trường sẽ chuyển sang học tập và giảng dạy từ xa và linh
hoạt. Tất cả các lớp sẽ trực tuyến, giáo viên và học sinh sẽ làm việc tại nhà. Để chuẩn bị cho khả
năng này, học sinh được giới thiệu học tại nhà vào cuối học kỳ trước và thông tin chi tiết được
chuyển đến các gia đình trong Bản cập nhật CRC St Albans COVID-19 2. Thông tin này vẫn có sẵn
trên trang web của Trường.
Trường sẽ vẫn mở cho những sinh viên có cha mẹ / người chăm sóc làm việc trong các dịch vụ thiết
yếu và không thể sắp xếp các vị trí khác, và cho một số ít sinh viên dễ bị tổn thương không thể học
ở nhà. Trường sẽ cung cấp sự chăm sóc và giám sát cho những sinh viên này nhưng không phải các
lớp học thêm. Họ sẽ tham gia vào các lớp học trực tuyến giống như các bạn cùng lứa đang học ở
nhà. Giáo viên được chỉ định để giám sát sẽ dạy các lớp học trực tuyến bình thường của họ.
Đăng ký học sinh đến trường cho chương trình học trực tuyến
Để hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch cho các học sinh sẽ có mặt tại chỗ, chúng tôi cần biết những gia
đình nào cần con trai / con gái của họ học trực tuyến được giám sát tại trường. Hoàn cảnh của gia
đình bạn sẽ cần phải đáp ứng các tiêu chí của Chính phủ:
a) Cha mẹ / người chăm sóc làm việc trong các dịch vụ thiết yếu và không thể thực hiện các thỏa
thuận khác cho con mình.
b) Học sinh dễ bị tổn thương và không thể làm việc học ở nhà.
Các gia đình muốn đăng ký để được giám sát tại trường, được yêu cầu liên hệ với Trường vào Thứ
Ba ngày 14 tháng 4 năm 2020 theo một trong những cách sau:
i) Email enquiries@crcstalbans.com.au
ii) Qua điện thoại số trường bình thường 9366 2544
iii) Trợ lý đa văn hóa Việt Nam: Mr Tung Phan ngày 0428 045 680
iv) Trợ lý đa văn hóa Ả Rập: Bà Louna Ghawi ngày 0437 210 544
v) Phụ tá đa văn hóa Dinka: Mr Đặng Alier (Dinka) ngày 0428 158 780

Khi gửi email hoặc nói chuyện với một trong các nhân viên, chúng tôi yêu cầu bạn giải thích ngắn
gọn lý do bạn yêu cầu con bạn được giám sát ở trường và cách bạn đáp ứng các tiêu chí.
Sắp xếp cho học sinh hoàn thành việc học trực tuyến tại trường
Học sinh được giám sát tại trường sẽ:
• cần đến trường từ 8h40 sáng - 3.10 chiều và mặc đồng phục toàn trường.
• nghỉ giải lao bình thường và giờ nghỉ trưa.
• cần luyện tập cách xa vật lý, cả trong lớp và trong sân trường.
• ở trong các nhóm lớp không quá 8 - 10 và có thể sẽ bao gồm các học sinh từ Lớp 7-10.
• được giám sát bởi một giáo viên nhưng không nhất thiết là một giáo viên thường làm việc với họ.
• cần thực hành vệ sinh, bao gồm rửa tay thường xuyên, đúng nghi thức ho / hắt hơi và sử dụng
thuốc khử trùng tay khi vào / ra khỏi lớp học.
Học sinh không khỏe phải ở nhà.
Liên lạc với trường
Trong thời gian học tại nhà này, các gia đình có thể liên hệ với Trường qua số điện thoại của
Trường đại học bình thường (9366 2544), qua enquiries@crcstalbans.com.au hoặc gọi điện cho các
Trợ lý Giáo dục Đa văn hóa của chúng tôi (Deng, Louna và Tung) có sẵn từ 8h30 am - 4.30 trên các
số được bao gồm trên trang trước.
Dịch vụ máy vi tính
Tất cả các vấn đề về máy vi tính cần phải được ghi lại với Mr Simon Koender tại
skoenders@crcstalbans.com.au. Simon sẽ trả lời qua email ngay khi có thể.
Trong một số trường hợp, sinh viên có thể cần phải mang máy tính xách tay của họ đến trường để
sửa chữa. Nếu đây là trường hợp, Simon sẽ hẹn với học sinh và sẽ đảm bảo rằng thời gian ở trường
là tối thiểu và tuyệt đối nhất có thể.
Vì Simon sẽ làm việc ở nhà và ở trường, chúng tôi yêu cầu học sinh và gia đình không đến trường
mà không có cuộc hẹn.
Ngày bắt đầu học kỳ 2
Học kỳ 2 sẽ bắt đầu vào thứ Tư, ngày 15 tháng 4 với tiết chủ nhiệm buổi sáng lúc 8 giờ 45.
Xin lưu ý rằng bắt đầu vào Thứ Tư trong chương trình Học tại nhà của chúng tôi cũng giống như tất
cả các ngày khác - 8,45h sáng, không phải là bắt đầu muộn hơn khi chúng tôi có buổi sáng thứ Tư.

Vai trò của Cha mẹ / Người chăm sóc
Đây là một thời gian khó khăn khi các gia đình điều hướng cách làm việc và là điều mà chúng ta
chưa từng trải nghiệm trước đây. Trong chương trình Học từ nhà, phụ huynh / người chăm sóc có
thể giúp đỡ những việc thiết thực như thiết lập thói quen tốt, thiết lập không gian làm việc, khuyến
khích học sinh tham gia học tập và tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên khi cần thiết . Vai trò chính của
cha mẹ sẽ là hỗ trợ về mặt cảm xúc khi con mình giải quyết những thách thức của việc học trực
tuyến và cách xa xã hội.
Nhân viên đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ trong một thời gian rất ngắn để chuẩn bị
cho việc học ở nhà. Tôi muốn cảm ơn từng người vì sự quan tâm, sáng tạo và cam kết để đảm bảo
rằng mọi học sinh đều có cơ hội học tập tốt nhất có thể trong thời gian thử thách này.
Trên hàng rào của một trung tâm chăm sóc trẻ em không xa nơi tôi sống, những đứa trẻ đã tạo ra
một bảng hiệu trên hàng rào có dòng chữ, tất cả chúng ta đều ở đây cùng nhau. Trên biểu ngữ,
những đứa trẻ đã vẽ cầu vồng - một dấu hiệu của hy vọng. Học sinh, nhân viên và phụ huynh sẽ học
được rất nhiều trong những tuần tới khi chúng ta chuyển sang một cách làm việc mới. Một số thứ sẽ
diễn ra tốt đẹp và những thứ khác không hoàn toàn như kế hoạch - chúng ta sẽ học hỏi từ cả hai. Tôi
biết rằng sẽ có một số thăng trầm, một số điều chỉnh và một vài trụ cột, nhưng tôi hy vọng rằng
thông qua tất cả, chúng tôi làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ và chăm sóc lẫn nhau, để tất cả
chúng ta có thể học hỏi và phát triển từ kinh nghiệm này.
Lễ Phục sinh này sẽ giống như không có lễ Phục sinh nào khác mà chúng tôi đã trải qua trước đó.
Đối với tất cả các thử thách, có thể đó là một thời gian được ân sủng với ánh sáng, niềm vui và hy
vọng của Chúa Kitô phục sinh.
Phước lành Phục sinh cho tất cả các bạn.
Hãy chăm sóc, ở nhà và giữ an toàn.
Lòng biết ơn chân thành

Christina Utri
Hiệu trưởng

