04 tháng 9 năm 2020

Học sinh và gia đình thân mến,
Tôi hy vọng rằng khi chúng tôi hoàn thành tuần thứ năm hạn chế của Giai đoạn 4, bạn sẽ an toàn và khỏe
mạnh. Hy vọng rằng số người nhiễm COVID-19 tiếp tục giảm và chúng tôi sẽ sớm nới lỏng hạn chế.
Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi dành cho những gia đình có một hoặc nhiều thành viên
trong gia đình bị bệnh do COVID-19. Làn sóng vi rút thứ hai này đã và đang thách thức đối với khu vực địa
phương và cộng đồng của chúng tôi. Ngày càng có nhiều bậc cha mẹ bị điêu đứng, mất việc làm hoặc đóng
cửa doanh nghiệp.
Mục đích của bản cập nhật này là để nhắc nhở các gia đình rằng chúng tôi có thể giúp đỡ trong việc hỗ trợ
lệ phí và giải thích những gì sẽ xảy ra liên quan đến các khoản phí cắm trại, thể thao và du ngoạn.

Giảm phí
Chúng tôi nhắc nhở các gia đình rằng Trường có thể và sẽ hỗ trợ các gia đình liên quan đến học phí. Sứ
mệnh trọng tâm của chúng tôi luôn là không một người trẻ nào nên bỏ lỡ một nền giáo dục Công giáo do
hoàn cảnh tài chính của gia đình. Đây là lý do mà chúng tôi luôn giữ mức học phí thấp nhất có thể.
Vui lòng liên hệ với Anne Ross, College Bursar, qua email crcaccounts@crcstalbans.com.au hoặc
điện thoại (0482 900 216) để thảo luận về tình hình cá nhân của bạn và cách chúng tôi có thể hỗ trợ.

Phí cắm trại, thể thao và du ngoạn
Vì các hoạt động cắm trại, thể thao và du ngoạn sẽ không hoạt động trong năm nay, các khoản thu này sẽ
được khấu trừ vào phí năm 2020.
Đối với những gia đình đã thanh toán đầy đủ học phí Đại học, số tiền đã thanh toán sẽ được ghi có vào học
phí năm sau cho học sinh lớp 7, 8 và 9. Tuy nhiên, nếu bạn muốn được hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với
nhóm tài chính để thu xếp việc này.
Chúng tôi sẽ liên lạc với tất cả các gia đình Lớp 10 đã thanh toán đầy đủ để xem họ muốn làm gì với khoản
tín dụng. Nó có thể được hoàn lại, chuyển sang phí tại CRC Sydenham hoặc trang trải chi phí mua máy tính
xách tay sinh viên.

Các tài khoản mới sẽ được gửi đến các gia đình trong vài tuần tới để phản ánh việc khấu trừ các khoản thuế
này.

Xin lưu ý:
Việc khấu trừ khoản thuế này không áp dụng cho các gia đình đã nhận được khoản giảm phí từ đầu năm,
trước COVID-19. Các chi phí này đã được khấu trừ trong các kế hoạch thanh toán này.

Phí năm 2020
Tại cuộc họp của Hội đồng trường trong tuần này, người ta đã đồng ý rằng, do tác động kinh tế của COVID19, sẽ không tăng học phí cho năm 2021.
Trân trọng,

Christina Utri
Hiệu trưởng

