
 

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2020  

 

Kính gửi quý phụ huynh, 

 

 

 

Vài tuần cuối cùng của việc học ở nhà là thử thách đối với mọi người khi chúng tôi đã điều chỉnh 

cách học và dạy con trong giai đoạn cô lập. 

 

Thay mặt nhà trường và nhân viên của chúng tôi, tôi xin cảm ơn các gia đình vì tất cả sự hỗ trợ mà 

bạn đã cung cấp cho đến nay. Tất cả những gì bạn đã làm, năng lượng và sự sáng tạo của nhân viên 

đã được truyền cảm hứng, cũng như sự đồng hành của các em học sinh.  

 

Vâng, nó đã khó hơn đối với một số người khác, nhưng tất cả chúng ta có thể thực sự tự hào về cách 

chúng ta đã tiếp cận lần này. Có những điều chúng tôi đã học được và những cách mới để làm 

những điều mà chúng tôi sẽ đưa vào thế giới Post COVID-19. Đồng thời, khoảng thời gian cô lập 

này cũng đã làm nổi bật những gì quan trọng và những gì chúng ta nhớ nhất khi ở bên người khác. 

Cảm ơn tất cả mọi người. 

 

Bản tin mới nhất của chúng tôi đã đưa ra cái nhìn sâu sắc về nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong học 

tập tại nhà. Thật đáng để xem, nếu bạn có một cơ hội để đọc nó. Liên kết đã được chuyển đến tất cả 

phụ huynh và bản tin được đưa lên trang web của chúng tôi. 

 

Chắc chắn điểm nổi bật của tôi tuần trước là bữa ăn sáng ngày tưởng nhớ đến Mẹ. Thật là một buổi 

sáng đáng yêu! Diễn ra tuyệt vời, bữa sáng ngon tuyệt. Xin cảm ơn Cô Laura Cioccia, Ông Kevin 

Quinn, Cô Kristy Liberatore và tất cả những người đã giúp đỡ trong việc cung cấp các gói bữa sáng. 

 

Ngày an lành: Thứ ba ngày 19 tháng 5 

    

Như tôi đã chỉ ra trong bản tin tuần trước, học viên và nhân viên đang thấy việc học và dạy trực 

tuyến khá căng thẳng và mệt mỏi, vì vậy vào thứ ba tuần sau, 19 tháng 5 sẽ là một ngày an lành cho 

sinh viên và nhân viên. 



 

 

Đó là điểm giữa của học kỳ và vào ngày này, sẽ không có việc học / dạy trực tuyến, không có lớp 

học cho học sinh đến trường. Đó là một ngày để thoát khỏi màn hình. Thời gian để được, để nghỉ 

ngơi và nạp lại năng lượng, thời gian để ra ngoài.. 

 

Quay trở lại lớp học 

 

Theo lời khuyên của Giám đốc Y tế, Chính phủ Victoria và Ủy ban Giáo dục Công giáo Victoria 

Ltd (CECV) đã khuyên rằng các trường học có thể bắt đầu một giai đoạn quay trở lại trường học. 

 

Vì học sinh của chúng tôi đều học lớp 7 đến 10, chúng tôi sẽ tham gia Giai đoạn 2 và có thêm ba 

tuần rưỡi học tập tại nhà. Học sinh sẽ trở lại vào thứ ba ngày 9 tháng 6. 

 

Học sinh Lớp 10 tham gia các nghiên cứu VCE, bao gồm các nghiên cứu VCE VET, sẽ nhận được 

thêm thông tin từ Sydenham về các lớp học của họ vì chúng sẽ bắt đầu trong Giai đoạn 1, bắt đầu từ 

ngày 25 tháng 5.  

Để hỗ trợ tất cả nhân viên nhà trường chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi này, Chính phủ và CECV 

đã chỉ định Thứ Hai ngày 25 tháng 5 là một ngày không có học sinh.  

Vì giáo viên sẽ lên kế hoạch và họp vào ngày này, sẽ không có lớp học trực tuyến nhưng đó là cơ 

hội tốt để sinh viên bắt kịp công việc họ đã bỏ lỡ.  

 

Học sinh cần được giám sát ở trường  

Đối với những học sinh không thể được giám sát ở nhà và trẻ em dễ bị tổn thương, mô hình học tại 

chỗ sẽ tồn tại cho đến khi chúng tôi trở lại vào ngày 9 tháng Sáu. Khi nhiều phụ huynh trở lại làm 

việc, có thể có thêm những gia đình sẽ cần sự hỗ trợ này. Nếu đây là trường hợp, xin vui lòng cho 

nhà trường biết để chúng tôi có đủ nhân viên tại chỗ. 

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 0428 045 680 

iv)  Trợ lý đa văn hóa Ả Rập: Bà Louna Ghawi  0437 210 544  

v)  Phụ tá đa văn hóa Dinka: Mr Đặng Alier (Dinka) 0428 158 780  

 

mailto:enquiries@crcstalbans.com.au


 

 

Cho đến ngày 9 tháng 6, học sinh được giám sát tại trường sẽ tiếp tục làm công việc tương tự như 

học từ xa và cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:  

a) Cha mẹ / người chăm sóc đang làm việc và không thể sắp xếp việc khác cho con mình.  

b) những học sinh dễ bị tổn thương và không thể làm việc hoặc học ở nhà.  

 

Thông tin chính về việc học tập trở lại lớp học  

 

Một khi chúng tôi trở lại lớp học, tất cả học sinh sẽ được đến trường như bình thường. Điều này có 

nghĩa là nếu bạn chọn giữ con / con ở nhà sau khi năm học của chúng quay trở lại trường học tại 

chỗ, chúng tôi không còn có thể hỗ trợ việc học ở nhà. Điều này không áp dụng cho trẻ em cần 

vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc y tế. Đối với những gia đình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để 

chúng tôi có thể lập một kế hoạch thích hợp. Cách tiếp cận tương tự này đang được thực hiện bởi 

tất cả các trường Công giáo và chính phủ ở Victoria. Để hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của tất cả học 

sinh và nhân viên, trường chúng tôi sẽ tiếp tục thói quen vệ sinh nâng cao và sẽ khuyến khích rửa 

tay thường xuyên. 

 

Nếu con bạn bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, chúng không được đến trường. Họ phải ở nhà và tìm 

kiếm lời khuyên y tế. Mặc dù Giám đốc Y tế đã khuyên rằng học sinh sẽ không bắt buộc phải duy 

trì khoảng cách vật lý ở trường, nhưng sẽ có một số thay đổi quan trọng đối với hoạt động của 

trường chúng tôi, phù hợp với lời khuyên về sức khỏe cho tất cả các trường sẽ có sẵn trong những 

ngày tới. Những điều này sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Tôi sẽ cung cấp thêm chi 

tiết về bối cảnh trường học địa phương của chúng tôi càng sớm càng tốt, nhưng điều quan trọng cần 

lưu ý là những thay đổi sẽ bao gồm: 

 • hạn chế truy cập vào trang web của trường cho bất kỳ ai khác ngoài nhân viên và học sinh ngay 

lập tức.  

• cách chúng tôi tiến hành các cuộc họp và phỏng vấn với các gia đình.  

 

Chúng tôi hiểu rằng các gia đình sẽ có những cảm xúc lẫn lộn về việc trở lại lớp học và dạy học. 

Một số có thể cảm thấy lo lắng. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng quyết định này đã được đưa ra trên 

cơ sở lời khuyên tốt nhất về sức khỏe dành cho tiểu bang của chúng tôi. Thông tin thêm về việc trở 

lại trường và coronavirus (COVID-19) có thể được tìm thấy trên trang web của CECV, sẽ tiếp tục 

được cập nhật: www.cecv.catholic.edu.au/Coronavirus-inifying-for-parents.  

http://www.cecv.catholic.edu.au/Coronavirus-inifying-for-parents


 

 

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Chúng tôi mong được chào đón các 

sinh viên trở lại lớp học. 

Lòng biết ơn chân thành 

 

 

    

 

Christina Utri 

Hiệu trưởng 

 


