26 tháng 6 năm 2020

Học sinh và gia đình thân mến,

Khi chúng ta kết thúc một học kỳ rất bất thường, tôi muốn cảm ơn các học sinh và gia đình vì sự hỗ trợ,
chăm chỉ và kiên cường trong việc đáp ứng những thách thức mà chúng ta đã phải đối mặt.
Cảm ơn các em học sinh đã thích nghi rất tốt và thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến người khác bằng
cách tuân theo các yêu cầu về vệ sinh và xã hội. Bạn đã làm được một công việc tuyệt vời.
Cảm ơn tất cả các gia đình, trước hết là tất cả các công việc của bạn khi hợp tác với chúng tôi trong Học tập
tại nhà và gần đây, trong việc giữ học sinh ở nhà khi chúng bị bệnh và chủ động trong thử nghiệm COVID19. Điều này chắc chắn góp phần giữ cho mọi người an toàn.

Sắp xếp cho học kỳ 3
Sự tăng đột biến gần đây trong các trường hợp COVID-19 có nghĩa là các sắp xếp hiện tại ở trường sẽ không
thay đổi cho Học kỳ 3. Chúng tôi sẽ tiếp tục với:
• Giờ nghỉ giải lao và ăn trưa
• Dọn dẹp tiến bộ trong ngày học.
• 8 giờ 40 phút bắt đầu vào thứ Tư
• Học sinh về thẳng nhà sau giờ học
• Không có người lớn không cần thiết trên trang web.
• Tập trung vào thực hành vệ sinh tốt.
• Đảm bảo rằng bất cứ ai không khỏe đều không ở trường.
Trường sẽ trở lại vào thứ Hai ngày 13 tháng 7. Chúng tôi không mong đợi điều này sẽ thay đổi, tuy nhiên,
năm nay chúng tôi đã học được cách mong đợi những điều bất ngờ. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong lời
khuyên cho các trường học, chúng tôi sẽ truyền đạt điều này đến các gia đình, thông qua cập nhật gia đình,
như chúng tôi đã thực hiện trong suốt COVID-19.
Học sinh đã được yêu cầu mang về nhà máy tính xách tay và sách giáo khoa chính của họ, giống như một
biện pháp bảo vệ, nếu nhu cầu trở lại Học tập tại nhà phát sinh trong giờ nghỉ.

Thể thao liên trường
Thật không may, với sự gia tăng của các trường hợp coronavirus, hiệp hội thể thao của chúng tôi, SACCSS,
đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc hủy bỏ môn thể thao liên trường cho Học kỳ 3. Giải đấu Cờ vua
Interschool trực tuyến và quốc gia ảo sẽ chạy nhưng tất cả các môn thể thao khác, bao gồm cả Premier
League (Năm 9) bị hủy bỏ.
Lời khuyên từ cảnh sát địa phương
Với bản cập nhật này, chúng tôi đã bao gồm một số thông tin từ cảnh sát địa phương. Các ngày lễ nêu lên
mối quan tâm về những người trẻ tuổi và khoảng cách xã hội thích hợp.
Có những lo ngại rõ ràng ở Brimbank về sự gia tăng các trường hợp COVID-19, đặc biệt là các trường hợp
lây truyền trong cộng đồng. Đối với mọi người, sự an toàn của học sinh, học sinh cần ở nhà trong kỳ nghỉ và
tránh tụ tập thành nhóm lớn trong công viên, nhà hoặc tại các cửa hàng.
Các gia đình cũng được nhắc nhở rằng hiện tại chúng tôi có thể có không quá năm khách đến bất kỳ nhà
nào, bất cứ lúc nào. Đối với mọi người, sự an toàn của mọi người, tất cả khách (những người không sống
trong nhà), ngay cả khi họ là gia đình, phải thực hành cách xa xã hội (không ôm, hôn, bắt tay, giữ cách nhau
1,5 mét).

Tin nhắn COVID-19 chính
Với bản cập nhật này, chúng tôi cũng bao gồm thông tin từ Công ty Giáo dục Công giáo Melbourne, bao
gồm các thông điệp an toàn COVID-19 trong một loạt các ngôn ngữ.

Tôi muốn tất cả các học sinh và gia đình kỳ nghỉ an toàn, yên tĩnh và thú vị. Tận hưởng thời gian để ở bên
gia đình và theo đuổi những sở thích bên ngoài công việc ở trường. Chúng tôi mong đợi sự trở lại của bạn
vào đầu Học kỳ 3.

Trân trọng,

Christina Utri
Hiệu trưởng

OFFICIAL: Sensitive

THÔNG ĐIỆP TỪ CẢNH SÁT ĐỊA PHƯƠNG

Cảnh sát Victoria biết rằng term 2 sắp kết thúc và một số thanh niên thích tụ tập với bạn bè
của họ tại các trung tâm mua sắm địa phương và các địa điểm công cộng khác.
Thành phố Brimbank được xác định là điểm nóng COVID 19 hiện tại ở bang Victoria với hầu
hết các trường hợp hiện tại là kết quả trực tiếp của liên hệ giữa các nhóm gia đình và bạn
bè. Chúng tôi khuyến khích tất cả học sinh tuân thủ các hạn chế hiện tại và khuyến nghị học
sinh trở về nhà thay vì tập trung tại các khu vực này.
Các trạng thái hạn chế bạn có thể:
• Có tối đa 5 khách trong nhà của bạn tại một thời điểm, ngoài những cư dân bình thường
trong gia đình.
• Tổ chức một cuộc họp mặt công cộng lên tới 10 người ở nơi công cộng.
Cảnh sát Victoria sẽ hợp tác chặt chẽ với các trung tâm mua sắm địa phương, trong nỗ lực
duy trì sự xa cách xã hội và hỗ trợ cộng đồng trong việc đảm bảo việc này được thực hiện.
Thật không may, mọi người vẫn chọn vi phạm những hạn chế này. Một số đơn vị cảnh sát bổ
sung đã được sắp xếp để trả lời và đánh giá các vấn đề thu thập xã hội. Nếu những vi phạm
này xảy ra, các hình phạt dưới đây được áp dụng.
Các hình phạt cho sự không tuân thủ là gì?
Cảnh sát Victoria có thể đưa ra mức phạt tại chỗ lên tới 1.652 đô la cho cá nhân và lên tới
9,913 đô la cho các doanh nghiệp cho:
• Từ chối hoặc không tuân thủ các hướng dẫn khẩn cấp
• Từ chối hoặc không tuân thủ theo hướng sức mạnh rủi ro sức khỏe cộng đồng
• Từ chối hoặc không tuân thủ chỉ thị của Phó Giám đốc Y tế để cung cấp thông tin.
Chúng tôi muốn chúc tất cả học sinh được nghỉ hè an toàn và thư giãn và mong muốn được
làm việc với các trường của chúng tôi trong Học kỳ 3.
Matt Mudie | Hàng đầu cao cấp Constable 27311
Cán bộ tham gia cộng đồng Brimbank
Phân khu Tây Bắc 3 | Cảnh sát Victoria
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Stop the spread
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/arabic

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/chinese

https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-coronavirus-covid-19

https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/bs/zdravlje

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/dari

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/greek

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/hazaraghi
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/khmer

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/malay

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/spanish

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/vietnamese

https://soundcloud.com/betterhealthcast/about-testing-rohingya

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/tamil

