
 

 

 
03 tháng 8 năm 2020 
 
Học sinh và gia đình thân mến, 
 
Đây thực sự là những thời điểm thử thách và tôi hy vọng rằng bản cập nhật này sẽ giúp bạn tốt hơn. Hôm 
qua, Chính phủ Victoria đã thông báo rằng, theo lời khuyên của Giám đốc Y tế Victoria, đô thị Melbourne sẽ 
chuyển sang các hạn chế ở Giai đoạn 4 để làm chậm sự lây lan của coronavirus (COVID-19). 
 
Những yêu cầu này áp dụng cho tất cả các trường học ở vùng đô thị Melbourne và vùng nông thôn và khu 
vực Victoria. 
 
Các thay đổi đối với các hoạt động của trường học sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Thứ Tư ngày 5 tháng 8, sau một 
ngày nghỉ học vào Thứ Ba ngày 4 tháng 8, và có khả năng áp dụng cho đến hết Học kỳ 3. 
 
Như đã nêu trong lời khuyên của Giám đốc Y tế vào Thứ Sáu, các trường học vẫn là nơi an toàn cho nhân 
viên và học sinh - nhưng những bước này là các biện pháp quan trọng để giảm sự di chuyển của học sinh và 
gia đình trên toàn tiểu bang. 
Có những tác động đối với trường học của chúng tôi và đối với các gia đình trong cộng đồng trường học của 
chúng tôi. 
 
 
Tóm tắt các thay đổi và ý nghĩa của chúng đối với trường học của chúng tôi 
 
• Học sinh sẽ tiếp tục học tập từ xa và linh hoạt. 
 
• Các tiêu chí cho sinh viên có thể học tại trường đã thay đổi như sau: 
 
a) học sinh có cha mẹ làm công nhân. Chính phủ Victoria sẽ cung cấp tư vấn thêm về điều này trong những 
ngày tới. 
 
b) học sinh dễ bị tổn thương trong việc chăm sóc tại nhà, trẻ em được biết là bảo vệ trẻ em và các cơ quan 
khác và trẻ em được nhà trường xác định là dễ bị tổn thương. 
 
c) học sinh khuyết tật cũng phù hợp với một trong hai loại trên. 
 
• Vào thứ ba ngày 04 tháng 8, sẽ không có lớp học trực tuyến cho sinh viên, tuy nhiên, chúng tôi khuyến 
khích tất cả sinh viên sử dụng điều này như một ngày bắt kịp, để đảm bảo họ luôn cập nhật với tất cả công 
việc của họ. 
 
Đăng ký học sinh học tại chỗ 
 
Để hỗ trợ chúng tôi lập kế hoạch, chúng tôi yêu cầu một khi chính phủ hoàn thiện định nghĩa về người lao 
động được phép và bạn hiểu rõ hơn về những hạn chế của Giai đoạn 4, các gia đình cần con gái hoặc con 
trai của họ giám sát tại trường, hãy liên hệ với Trường bằng cách: 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 
 
 
Mốc thời gian 
 
• Thứ Hai ngày 3 tháng 8 sẽ là một ngày học bình thường của trường theo các sắp xếp hiện tại. 
• Thứ Ba ngày 4 tháng 8 sẽ là một ngày không có học sinh trên khắp Victoria để cho phép giáo viên, đặc biệt 
là ở vùng nông thôn và khu vực Victoria, chuẩn bị cho việc học linh hoạt và từ xa. 
• Thứ Tư ngày 5 tháng 8 sẽ là ngày đầu tiên sắp xếp mới cho các trường học trên khắp Victoria. 
 
Nhân sự 
 
• Các trường sẽ đảm bảo có đủ nhân viên để giám sát tại chỗ cần thiết. 
• Nhân viên không cần thiết để giám sát tại chỗ sẽ làm việc tại nhà. 
 
Sức khỏe sinh viên 
 
Nhiều người trong chúng ta đang tìm thấy Lockdown 2 khó khăn hơn nhiều so với lần khóa đầu tiên. Trong 
giai đoạn đầu tiên, chúng tôi nhanh chóng thấy tác động của các hành động của mình khi đường cong bị san 
phẳng, các trường hợp tích cực giảm xuống và có cảm giác rằng chúng tôi đang chiến thắng. Tại địa phương 
có rất ít trường hợp. Lần này các con số đang đối đầu, nhiều người trong cộng đồng địa phương của chúng 
tôi đã bị ảnh hưởng và chúng tôi có nhiều việc phải làm để làm chậm sự lây lan của virus. 
 
Khả năng phục hồi của chúng tôi đang bị thách thức theo những cách khác nhau; tình cảm, thể chất, xã hội 
và tài chính. Sức khỏe của học sinh trong quá trình học tập từ xa và linh hoạt là mặt trận và trung tâm của 
tất cả các giáo viên, và là trọng tâm chính của tất cả các hoạt động chăm sóc mục vụ của chúng tôi. 
 
Với bản cập nhật này, chúng tôi gửi kèm một hướng dẫn cho các gia đình về việc giải quyết vấn đề an sinh 
với những người trẻ tuổi. Hướng dẫn cung cấp  hoạt động. 
 
Tôi khuyến khích tất cả học sinh và gia đình tham gia đầy đủ nhất có thể vào các hoạt động ngoại khóa như 
SHAPE Challenge 2.0 và các hoạt động khác nhau do các nhà lãnh đạo sinh viên của chúng tôi tổ chức. Tất 
cả đều được thiết kế để hỗ trợ chúng tôi chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của chúng tôi tại thời điểm này. 
 
Hãy ở nhà và giữ an toàn trong thời gian này. Tôi luôn nghĩ và cầu nguyện cho mọi người trong cộng đồng. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 



 

 

Hiệu trưởng 


