
 

 

 
23 tháng 7 năm 2020 
 
Học sinh và gia đình thân mến, 
 
Tôi tin rằng bạn vẫn khỏe và an toàn nhất có thể. Bản cập nhật này bao gồm thông tin về mặt nạ trong các 
trường học từ Chính phủ Victoria, và cả việc cung cấp các gói nghệ thuật cho học sinh học môn Visual Arts, 
Visual Communication và Design. 
 
Mặt nạ 
Đầu tuần này, Chính phủ Victoria đã thông báo rằng những người ở vùng đô thị Melbourne và Mitchell 
Shire phải che mặt khi họ rời khỏi nhà từ 11,59 tối thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2020. 
 
Che mặt sẽ là bắt buộc đối với những người từ 12 tuổi trở lên. Những biện pháp này sẽ làm chậm sự lây lan 
của coronavirus (COVID-19) và giúp bảo vệ cộng đồng trường học của chúng tôi. 
 
Tất cả các sinh viên của chúng tôi đang tham dự giám sát tại chỗ và những người tham gia các lớp học VCE / 
VET tại Sydenham, sẽ cần phải che mặt, kể cả khi đi đến và từ trường. 
 
Phụ huynh và người chăm sóc sẽ được yêu cầu đeo khăn che mặt bất cứ khi nào họ rời khỏi nhà, bao gồm 
cả việc đưa đón đến trường và đưa đón. 
 
Học sinh hoặc nhân viên có tình trạng y tế - bao gồm các vấn đề về hô hấp, tình trạng da nghiêm trọng trên 
khuôn mặt, khuyết tật hoặc tình trạng sức khỏe tâm thần - không bắt buộc phải che mặt. 
 
Trang web của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh có lời khuyên về việc che mặt, bao gồm: 
 
• loại khác nhau có thể được sử dụng 
• làm thế nào để làm cho riêng bạn 
• cách mặc an toàn 
• làm thế nào để loại bỏ nó một cách an toàn. 
 
Giao gói nghệ thuật 
Bắt đầu từ ngày mai, nhân viên sẽ giao các gói nghệ thuật cho tất cả cho học sinh học môn Visual Arts, 
Visual Communication và Design. Với hơn 400 giao hàng để thực hiện, điều này sẽ mất phần lớn trong tuần 
tới. Việc giao hàng sẽ không liên lạc, với nhân viên rung chuông và để lại gói hàng ở hiên nhà hoặc một nơi 
nào đó tương tự. Xin quý phụ huynh lưu ý điều này. 
 
Cảm ơn bạn đã hỗ trợ trong việc hạn chế sự lây lan của COVID-19 và giữ cho cộng đồng trường học của 
chúng ta an toàn. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


