13 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. Chúng ta làm tất cả để đảm bảo
gia đình và cộng đồng vẫn an toàn.
Như bạn có thể biết, chính phủ tiểu bang đã đưa ra một quyết định rất khó khăn là các trường sẽ quay trở
lại việc học từ xa và linh hoạt cho hầu hết các học sinh trong Lớp Dự bị đến Lớp 10 từ Thứ Hai ngày 20
tháng 7 năm 2020.
Điều rất quan trọng cần lưu ý là Giám đốc Y tế Victoria đã khuyên rằng các trường học có thể tiếp tục hoạt
động. Giám đốc Y tế cũng đã cung cấp lời khuyên về các biện pháp sức khỏe nên được thực hiện bởi nhân
viên và học sinh, và chúng tôi sẽ tuân theo những biện pháp này.
Mục đích của những sắp xếp thay đổi này là để giảm số lượng học sinh và gia đình di chuyển qua vùng đô
thị Melbourne và Mitchell Shire để giảm sự lây lan của coronavirus (COVID-19).

Sắp xếp bắt đầu vào thứ Hai ngày 20 tháng 7
Từ thứ Hai ngày 20 tháng 7, một lần nữa học sinh sẽ được học tại nhà. Điều này sẽ áp dụng cho tất cả các
sinh viên ngoài những điều sau đây:
• Học sinh có cha mẹ / người chăm sóc không thể sắp xếp phù hợp để giám sát ở nhà.
• Học sinh dễ bị tổn thương và không thể học tại nhà.
• Học sinh khuyết tật.
Học sinh Lớp 10 tham gia VET tại CRC Sydenham sẽ có các lớp học tại chỗ. Học sinh thi VCE sẽ học từ xa
trong hai tuần đầu tiên của học kỳ, với lời khuyên thêm từ Sydenham vào cuối thời gian này.
Những Học sinh muốn đến trường học
Nếu con bạn muốn đến trường, xin vui lòng cho chúng tôi 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 - 0428 158 780

Máy tính xách tay và sách
Học sinh cần thu thập sách hoặc máy tính xách tay vào bất kỳ ngày nào trong tuần này từ 8h30 - 3h30
chiều. Vui lòng vào văn phòng. Chúng tôi yêu cầu những người lớn đưa học sinh đến trường chờ trong xe.

Truy cập Internet
Nếu bất kỳ gia đình nào gặp khó khăn với truy cập internet, xin vui lòng liên hệ với nhà trường.

Giảm phí
Giai đoạn khóa thứ hai này đã gây thêm áp lực lên nền kinh tế và việc làm của Victoria. Nếu phụ huynh /
người chăm sóc bị mất việc làm, tạm thời bị đình chỉ hoặc giảm giờ làm, Trường sẽ làm tất cả những gì có
thể để hỗ trợ các gia đình giảm phí. Điều này có thể có nghĩa là giữ phí trong thời gian ngắn và / hoặc lập kế
hoạch thanh toán trong dài hạn.
Vui lòng liên hệ với Anne Ross the College Bursar, người sẽ hỗ trợ việc này. Anne có thể liên lạc qua email
hoặc điện thoại như sau:
1. Email: crcaccounts@crcstalbans.com.au
2. Điện thoại: 0482 900 216
Thông tin mới nhất về coronavirus (COVID-19) và các trường học có sẵn trên trang web của Giáo dục Công
giáo Melbourne: www.cem.edu.au/Coronavirus.aspx.
Mang khẩu trang ở trường
Giám đốc Y tế Victoria Victoria đã xác nhận rằng việc sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mặt cho người lớn
hoặc trẻ em không được khuyến khích sử dụng tại các trường học vào thời điểm này. Như mọi khi, các sinh
viên muốn đeo khẩu trang ở trường có thể làm như vậy.

Kiểm tra nhiệt độ
Tất cả các sinh viên đi học sẽ có nhiệt độ của họ khi đến nơi. Trong thời gian học tập từ xa và linh hoạt này,
việc vào trường sẽ chỉ thông qua cửa gần văn phòng.

Đáp ứng Google
Với việc quay trở lại Học tại nhà, Google Meets cũng sẽ được giới thiệu vào năm 7 và 8. Điều này sẽ giúp
các lớp học phản ứng nhanh hơn và tương tác hơn và hỗ trợ giáo viên giải thích công việc, mô hình hóa và
cung cấp phản hồi.
Và cuối cùng, một lời nhắc nhở rằng nếu bạn, con bạn hoặc một thành viên trong gia đình xuất hiện các
triệu chứng sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, khó thở, sổ mũi, hoặc mất mùi hoặc vị giác, bạn nên
đi xét nghiệm tại một cơ sở xét nghiệm coronavirus (COVID-19) và ở nhà.

Nếu bạn muốn thông tin về sức khỏe từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, bạn có thể truy cập
www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus.
Đây là một thời gian khó khăn cho tất cả mọi người trên khắp vùng đô thị Melbourne và Mitchell Shire
nhưng chúng tôi biết rằng nếu mỗi chúng ta làm việc của mình, chúng ta có thể xoay chuyển nó. Chúng tôi
đã làm điều đó một lần rồi.
Tôi biết rằng việc học từ xa không dễ dàng, đặc biệt là lần thứ hai, nhưng khuyến khích tất cả học sinh tham
gia đầy đủ. Giáo viên của bạn đang làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng nó hiệu quả và hấp dẫn nhất có
thể.
Tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn ngay khi chúng tôi nhận được thêm thông tin.
Trân trọng,

Christina Utri
Hiệu trưởng

