
 

 

Ngày 4 tháng 6 năm 2020  

 

Kính gửi quý phụ huynh và học sinh, 

  

 

Đây là cập nhật cuối cùng của chúng tôi trước khi học sinh trở lại trường vào thứ ba. Tôi tưởng 

tượng rằng nhiều bạn phải đối mặt với sự chuyển đổi này với những cảm xúc lẫn lộn. Một số người 

có thể lo lắng và tự hỏi tại sao Chính phủ Victoria không chờ đợi đến Học kỳ 3, một số người có thể 

chờ đợi và tự hỏi tại sao chúng tôi lại không quay trở lại sớm hơn. Những suy nghĩ và cảm xúc là cả 

thực tế và hợp lý. Vào lúc này, có lẽ đáng để nhớ rằng chúng ta không đơn độc: Hãy đừng sợ, vì tôi 

đang ở bên bạn (Ê-sai 41:10) 

 

Kể từ khi COVID-19 bắt đầu vào đầu tháng 3, các hành động của chúng tôi luôn được hướng dẫn 

bởi Giám đốc Y tế Victoria, Giáo sư Brett Sutton; Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh; Ủy ban Giáo dục 

Công giáo Victoria và Bộ Giáo dục. Điều này tiếp tục: 

 

Nếu nó được coi là không an toàn cho trường học của chúng tôi để mở, chúng tôi sẽ đóng cửa ngay 

lập tức. Nếu đây là trường hợp, ban đầu các gia đình sẽ được thông báo bằng tin nhắn văn bản, sau 

đó là một liên kết đến thông tin chi tiết hơn. 

 

Trong hai tuần qua, đã dành nhiều thời gian để lập kế hoạch cho sự trở lại của học sinh và nhân 

viên. Hướng dẫn đi học trở lại cho học sinh đi kèm nêu ra các bước chúng ta cần thực hiện để giảm 

nguy cơ lây truyền coronavirus và cung cấp môi trường làm việc và học tập an toàn cho học sinh và 

nhân viên. 

 

Vui lòng đọc và thảo luận về hướng dẫn này với con bạn, đặc biệt là những lời khuyên xung quanh 

việc rửa tay và khoảng cách, cả ở trường và khi chúng ta di chuyển nơi cộng đồng. 

 

Các gia đình được nhắc nhở rằng điều quan trọng là tiếp tục theo dõi sức khỏe của chính chúng ta 

và sức khỏe của mọi người trong gia đình. Nếu bạn, con bạn hoặc một thành viên trong gia đình bị 

cúm hoặc cảm lạnh như các triệu chứng (sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, khó thở hoặc 

sổ mũi), vui lòng: 

 

• Ở nhà và không đi học. 

• Tìm tư vấn y tế. 

• Gọi cho trường và cho chúng tôi biết. 

 

Tất cả các trường học đang giới hạn người lớn không cần thiết đến trường. Phụ huynh  được nhắc 

nhở rằng họ chỉ nên đến trường nếu điều đó là cần thiết. Nếu có thể, chúng tôi yêu cầu bạn gọi. Mỗi 

lần chỉ có thể có 1 người lớn. Vui lòng đợi bên ngoài nếu ai đó đã ở quầy, sử dụng chất khử trùng 

tay được cung cấp trước khi đến quầy và làm theo các giao thức vật lý. 

 

Khi chúng tôi điều hướng giai đoạn tiếp theo của COVID-19, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và liên 

lạc với các gia đình thông qua SMS với các liên kết đến trang web của Trường. 

 



 

 

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và tất cả những gì bạn đã thực hiện trong giai đoạn Học tại nhà này 

và bây giờ là chuẩn bị cho học sinh trở lại trường. Chúng tôi chắc chắn mong được chào đón học 

sinh trở lại vào thứ ba. 

  

 

Lòng biết ơn chân thành 

  

  

    

 

Christina Utri 

Hiệu trưởng 

 


