02 tháng 7 năm 2020

Học sinh và gia đình thân mến,

Tôi tin rằng bản cập nhật sẽ mang những thông tin cần thiết đến cho bạn, mặc dù đây là thời gian thử thách
và bạn một lần nữa được yêu cầu ở nhà.
Đến bây giờ, tất cả mọi người sẽ biết rằng, theo lời khuyên của Giám đốc Y tế Victoria, Thủ tướng đã công
bố những hạn chế mới để ngăn chặn sự gia tăng sự lây lan của coronavirus (COVID-19).
Những hạn chế mới này đối với sự di chuyển của cư dân ở một số vùng ngoại ô nhất định sẽ được áp dụng
trong khoảng thời gian bốn tuần từ nửa đêm ngày 1 tháng 7 đến nửa đêm ngày 29 tháng 7.
Trường học của chúng tôi là một trong những vùng ngoại ô này và nhiều bạn sống ở một trong những khu
vực một lần nữa theo lệnh ở nhà.
Bạn có thể tự hỏi về học kỳ 3. Ở giai đoạn này, lời khuyên là trường sẽ hoạt động như bình thường kể từ khi
bắt đầu học kỳ 3 vào thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động của trường trong thời gian
này.
Số ca coronavirus (COVID-19) tăng lên gần đây trong cộng đồng của chúng tôi là một lời nhắc nhở rằng tất
cả chúng ta phải đóng vai trò của mình và tiếp tục làm chậm sự lây lan của coronavirus (COVID-19).
Nếu bạn hoặc thành viên gia đình phát hiện các triệu chứng nhẹ của sốt, ho, đau họng hoặc khó thở, vui
lòng đến cơ sở xét nghiệm coronavirus (COVID-19).
Hãy giữ an toàn trong thời gian này và chúng tôi khuyên bạn nên tuân thủ lệnh ở nhà.
Tôi mong tất cả chúng ta sẽ trở lại vào đầu Học kỳ 3.
Trân trọng,

Christina Utri
Hiệu trưởng

