Ngày 28 tháng 5 năm 2020

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh,
Cảm ơn bạn vì tất cả sự hỗ trợ của bạn trong giai đoạn học tại nhà. Bạn đã làm một công việc tuyệt
vời trong một số trường hợp đầy thách thức! Chỉ còn một tuần nữa, suy nghĩ của bạn có lẽ chuyển
hướng trở lại trường học. Chúng tôi chắc chắn mong được chào đón các em trở lại vào thứ ba ngày
09 tháng 6.
Kế hoạch chuyển tiếp trở lại trường đã được hoàn thành vào thứ Hai. Như bạn có thể tưởng tượng,
để giảm nguy cơ lây truyền coronavirus và cung cấp môi trường làm việc và học tập an toàn, sẽ cần
có một số thay đổi trong cách chúng ta vận hành.
Bản cập nhật này cung cấp thông tin cho học sinh và gia đình về việc trở lại trường và phác thảo
một số biện pháp phòng ngừa mà chúng tôi sẽ áp dụng. Một hướng dẫn chi tiết hơn sẽ được chuyển
đến học sinh và gia đình vào tuần tới. Những sắp xếp này được thực hiện cho đến cuối nhiệm kỳ.
Một quyết định cho Học kỳ 3 sẽ được đưa ra khi có thêm thông tin.
1. Hãy ở nhà nếu bạn không khỏe
Điều rất quan trọng là những học sinh bị bệnh hoặc cảm thấy không khỏe ở nhà. Vui lòng tìm tư
vấn y tế trước khi trở lại trường.
2. Dọn dẹp
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. Điều này bao gồm nhân viên làm sạch bổ sung và làm sạch tiến bộ trong
suốt cả ngày để đảm bảo rằng rủi ro truyền qua bề mặt cảm ứng cao được giảm bớt.

3. Vệ sinh
Để hỗ trợ vệ sinh hiệu quả:
• Rửa tay thường xuyên sẽ được khuyến khích.
• Thuốc khử trùng tay sẽ được cung cấp trong toàn trường và học sinh sẽ cần sử dụng nó vào đầu và
cuối tiết học, và khi cần thiết trong ngày.
• Không thể sử dụng vòi nước uống - học sinh sẽ cần mang theo chai nước.
• Thực phẩm không thể được chia sẻ.
• Nếu có thể, việc sử dụng các thiết bị dùng chung sẽ được giảm bớt hoặc loại bỏ.
• Khi sử dụng thiết bị dùng chung, việc vệ sinh tay phù hợp sẽ cần được thực hiện trước và sau khi
sử dụng thiết bị.
4. Nghỉ ngơi và ăn trưa
Mặc dù Giám đốc Y tế đã khuyến cáo rằng các học sinh sẽ không cần phải duy trì khoảng cách an
toàn ở trường, thời khóa biểu của Trường đã được điều chỉnh để cho phép nghỉ trưa và ăn trưa. Điều
này sẽ hạn chế sự tương tác giữa các cấp và giảm tắc nghẽn tại căng tin.
Thời gian biểu sửa đổi được bao gồm ở cuối bản cập nhật. Những thay đổi chính bao gồm:
a) Ngày học sẽ bắt đầu lúc 8h45 với tiết 1, không phải tiết chủ nhiệm.
b) Homeroom và recess sẽ sau tiết 2 để cho phép nghỉ giải lao so le.
c) Bữa trưa sẽ vào giờ bình thường cho Lớp 9 và 10 nhưng sau tiết 4 cho Lớp 7 và 8.

5. Ngày thứ tư
Các lớp học sẽ bắt đầu vào thời gian bình thường: 8:45 sáng.
6. Học sinh vào và ra trường
Để giảm tắc nghẽn, đặc biệt là vào cuối ngày học, học sinh sẽ rời khỏi trường, qua các cổng sau:
a) Phố Theodore (gần Phố Alexina)
b) Cổng Williams đến Phố Arthur
c) Cổng giữa Hội trường và tòa nhà Nghệ thuật.
Lối vào bên ngoài văn phòng không thể được sử dụng vì nó quá hẹp.
7. Sắp xếp cuối ngày
Chúng tôi yêu cầu nếu có thể, các gia đình đảm bảo rằng học sinh về thẳng nhà lúc 3.10 pm.
a) Học sinh không nên dành thời gian ở St Albans, tại các cửa hàng hoặc các cơ sở địa phương
khác.
b) Sẽ không có hoạt động trong sân trường sau giờ học.
c) Học sinh chờ gia đình cần đợi trong Thư viện / Trung tâm ngôn ngữ.

8. Dịch vụ căn tin
Căn tin sẽ phục vụ bình thường nhưng chỉ có năm học sinh được phép vào một lúc (2 x microwave,
1 x nước nóng và 2 x mua thực phẩm). Thuốc khử trùng tay phải được sử dụng khi vào.

9. Hạn chế truy cập vào trang web của trường
Truy cập vào trang web của trường được giới hạn cho nhân viên và học sinh. Nếu có thể, phụ huynh
và người chăm sóc được yêu cầu liên lạc với trường qua điện thoại.
Nếu bạn cần đến trường, xin vui lòng làm theo các hướng dẫn liên quan đến vệ sinh tay, khoảng
cách an toàn và số lượng tối đa trong khu vực tiếp tân.
10. Đi học
Từ thứ ba ngày 09 tháng 6, tất cả học sinh sẽ được đi học như bình thường. Điều này có nghĩa là
nếu bạn chọn giữ con ở nhà sau khi học sinh đã trở lại trường học tại chỗ, chúng tôi không còn có
thể hỗ trợ việc học ở nhà. Kỳ vọng và thủ tục tham dự bình thường sẽ tiếp tục.
Cách tiếp cận tương tự này đang được thực hiện bởi tất cả các trường Công giáo và chính phủ ở
Victoria.
Yêu cầu tham dự tại chỗ 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.
Chúng tôi hiểu rằng một số gia đình có thể cảm thấy lo lắng về việc chuyển trở lại lớp học. Tôi có
thể đảm bảo với bạn rằng quyết định này đã được đưa ra một cách cẩn thận và cân nhắc và dựa trên
lời khuyên tốt nhất về sức khỏe có sẵn cho tiểu bang của chúng tôi.
Có vẻ như chúng ta có thể sống chung với coronavirus một thời gian, do đó, chúng ta cần học cách
sống với nó một cách an toàn nhất có thể.

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-forparents.
Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ trong thời gian này. Chúng tôi mong được chào đón học sinh trở lại
lớp học.
Lòng biết ơn chân thành

Christina Utri
Hiệu trưởng

Adjusted Timetable for Staggered Recess and Lunch
1. Bell Times
Locker Bell:

8.40am

Period 1:

8.45am

(60 minute lesson)

Period 2:

9.45am

(60 minute lesson)

Recess / HR

10.45 – 11.05 Recess:
Homeroom:

Years 9 and 10
Year 7 and 8

(20 minutes)
(20 minutes)

11.05 – 11.25: Reverse of the above
Period 3

11.25am

Period 4 / Lunch

12.25pm

Period 4:

Years 7 and 8

(45 minutes)

12.25pm

Lunch:

Years 9 and 10

(45 minutes)

1.10pm

Period 4:

Years 9 and 10

(60 minutes)

1.10pm

Lunch:

Year 7 and 8

(45 minutes)

1.50pm:

Reading

Year 7 and 8

(15 minutes)

2.10pm:

All Year Levels

Period 4:

Period 5:

