
 

 

 
 
17 tháng 7 năm 2020 
 
 
Học sinh và gia đình thân mến,  
 
 
Tất cả được thiết lập để bắt đầu Học từ nhà vào thứ hai. Chúng tôi rất mong được chào đón các  
học sinh trở lại Học kỳ 3. Năm 2020 tiếp tục thử thách khả năng phục hồi của chúng tôi theo nhiều cách 
khác nhau, và một lần nữa chúng tôi được yêu cầu tìm kiếm sự an toàn. 
 
Năm nay tôi thường nghĩ về câu chuyện Chúa Giêsu làm dịu cơn bão. Con thuyền nhỏ bé giữa những con 
sóng khổng lồ, cơn bão dữ dội, các môn đệ lo lắng rằng chiếc tàu nhỏ của họ sẽ bị áp đảo, và Chúa Giêsu 
bình tĩnh thức dậy và nói, "Hòa bình, hãy yên lặng." Đó là một lời nhắc nhở kịp thời rằng trong khi chúng ta 
đang sống qua một số khó khăn đôi khi, chúng ta sẽ không bị choáng ngợp. 
 
Trong những tuần tới, học sinh và gia đình có thể tìm thấy một chút thoải mái trong những lời của Julian of 
Norwich, một nhà huyền môn thế kỷ 14: 
 

Anh ta không nói, 'Bạn sẽ không bị xáo trộn, 
Bạn sẽ không mệt mỏi, 
Bạn sẽ không khó chịu 

Nhưng ông nói, "Bạn sẽ không bị vượt qua. 
 
 
Sau đây là một loạt các thông tin mà học sinh và gia đình sẽ cần trong vài tuần tới. 
 
 
Thời khóa biểu 
 
Có một thời khóa biểu mới cho Học kỳ 2. Học sinh sẽ thấy thời khóa biểu của mình trên SIMON. 
 
Tất cả các lớp này sẽ có Lớp học Google mới. Lời mời sẽ được gửi đến sinh viên qua email. 
 
 
Thứ Hai ngày 20 tháng 7 (Ngày 6) 
 
Với tuần lễ bổ sung, thứ Hai sẽ là Ngày 6 của thời gian biểu. 
 
 
Cơ cấu ngày học 
 
Một số điều chỉnh mà chúng tôi đã thực hiện trong giai đoạn cuối của việc học từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục 
trong vài tuần tới. Các tính năng chính bao gồm: 
 
 
 
 
 
 



 

 

a).Các tiết học được giảm xuống còn 50 phút với thời gian nghỉ 10 phút giữa các lớp. 

 
b) Giáo viên sẽ thường xuyên bao gồm thời gian để bắt kịp các lớp học vào chương trình. 
 
c) Để tạo ra một khoảng nghỉ tốt hơn, ngày sẽ được cấu trúc như sau: 
 
• Tiết 1 và 2 
• Giải lao 
• Họp lớp 
• Tiết 3 và 4 
• Bữa trưa 
• Tiết 5. 
 
Một bản sao cấu trúc của ngày học với thời gian được bao gồm đính kèm của bản cập nhật này. 
 
Đáp ứng Google 
 
Google Meets cũng sẽ được giới thiệu cho học sinh Lớp 7 và 8 trong tuần này. Các lớp học sẽ bắt đầu sử 
dụng Meets vào thứ ba. 
 
Liên hệ với các trợ lý giáo dục đa văn hóa  
 
Các gia đình được nhắc nhở rằng liên lạc qua điện thoại với các Trợ lý Giáo dục Đa văn hóa của chúng tôi, 
chỉ nên từ phụ huynh / người chăm sóc, không phải học sinh. 
 
Học sinh có câu hỏi có thể gọi Jill theo số trường Cao đẳng chính hoặc gửi email cho nhân viên phù hợp. 
 
Báo cáo học kỳ 1 
 
Chúng sẽ có sẵn thông qua truy cập phụ huynh (PAM) từ thứ Hai ngày 20 tháng 7. Một lá thư, giải thích làm 
thế nào để truy cập các báo cáo và để đặt các cuộc phỏng vấn Học sinh / Phụ huynh / Giáo viên, đã được 
gửi qua thư ngày hôm qua. Điều này sẽ đến vào đầu tuần tới. 
 
 
Phỏng vấn phụ huynh học sinh 
 
Các cuộc phỏng vấn của Giáo viên Phụ huynh Học sinh sẽ được tổ chức vào Thứ Năm ngày 06 tháng Tám. 
Với việc quay trở lại học tập từ xa và linh hoạt, giờ đây chúng sẽ được tổ chức trên Google Meets. Thông tin 
chi tiết để làm theo. 
 
Trong hầu hết các trường hợp, các cuộc phỏng vấn sẽ là với giáo viên chủ nhiệm hoặc Trợ lý. 
 
 
Lập kế hoạch khóa học cho năm 2021 
 
Trong vài tuần tới, tất cả học sinh Lớp 8, 9 và 10 sẽ tham gia vào việc lựa chọn môn tự chọn và lên kế hoạch 
cho khóa học của mình vào năm 2021. Phần lớn công việc này sẽ được hoàn thành trong Homeroom. Điều 
quan trọng là sinh viên phải có mặt trong tất cả các buổi này, để đảm bảo rằng họ có tất cả thông tin mà họ 
cần và đáp ứng tất cả các thời hạn. 
 
 



 

 

Chào mừng bạn 
 
Khi bắt đầu học kỳ 3, chúng tôi nồng nhiệt chào đón hai học sinh mới, Marcus Nguyễn lớp 7YA và Nardeen 
Faseeh lớp 8ED và một nhân viên mới, cô Jasmine Crisci đến với cộng đồng trường học của chúng tôi. Cô 
Crisci sẽ thay thế cô Jess Iaria đang nghỉ phép. Bắt đầu tại một trường học mới trong năm là một thách 
thức. Chúng tôi muốn cả ba, một thời gian hiệu quả. 
 
Những học sinh muốn học ở trường 
 
Nếu con bạn muốn học ở 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 
 
 
Giảm phí 
  
Chỉ cần một lời nhắc nhở cho các gia đình, nếu bạn cần giảm phí, xin 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 HOẶC 
 
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. 
 
Và, một lần nữa, 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 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. 
 
Tôi chúc tất cả học sinh và gia đình học kỳ 3 rất tốt. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


