
 

 

 
 
06 tháng 10 năm 2020 
 
 
Học sinh và gia đình thân mến, 
 
 
Chào mừng trở lại học kỳ 4. Thay mặt cho nhà trường, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các học sinh và 
gia đình vì sự kiên cường và hỗ trợ không ngừng của các bạn trong suốt năm học đầy thử thách này. Tôi 
biết học từ nhà không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nhờ sự chăm chỉ của mọi người, học sinh của 
chúng tôi đã tiếp tục đạt được những tiến bộ đáng giá trong quá trình học của họ. 
 
Học kỳ 4 quan trọng đối với mỗi học sinh, và các giáo viên của chúng tôi sẽ cố gắng mang lại chất lượng học 
tập cao cho mọi người. Cho dù chúng tôi giảng dạy từ xa hay trực tiếp, trọng tâm của chúng tôi cho Học kỳ 
4 là đảm bảo rằng mọi học sinh đều được hỗ trợ về sức khỏe, học tập và các nhu cầu chuyển tiếp. 
 
Chính phủ Victoria đã vạch ra kế hoạch cho tất cả học sinh trở lại trường học tại chỗ theo từng giai đoạn 
như một phần của lộ trình dần dần hướng tới mở cửa trở lại. 
 
Theo lời khuyên của Giám đốc Y tế Tiểu bang Victoria, Chính phủ Tiểu bang Victoria đã đưa ra một cách tiếp 
cận theo từng giai đoạn để học sinh quay lại trường học tại chỗ. Thật vui là học sinh lớp 7 sẽ trở lại vào thứ 
Hai. 
 
Mục đích của kế hoạch là đưa học sinh trở lại lớp học càng sớm càng tốt và an toàn nhất có thể mà không 
gây rủi ro cho tất cả những gì đã đạt được trong giai đoạn hạn chế để giảm sự lây lan của coronavirus 
(COVID-19). 
 
Đối với trường học của chúng tôi, các thỏa thuận sau được áp dụng: 
 
Tuần 1: Từ ngày 5 – 9 tháng 10 
 
• Học tập từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục cho tất cả học sinh 
• Việc giám sát tại chỗ đối với con cái của những công nhân được phép và những học sinh dễ bị tổn thương 
sẽ tiếp tục được cung cấp, phù hợp với các hướng dẫn hiện hành. 
 
Tuần 2: Từ ngày 12 tháng 10 
 
• Học sinh lớp 7 sẽ trở lại trường học tại chỗ. Chương trình học từ xa hiện có sẽ không tiếp tục cho Lớp 7. 
• Việc học từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục cho tất cả học sinh từ Lớp 8 đến Lớp 10. 
• Việc giám sát tại chỗ sẽ vẫn có sẵn cho các học sinh từ Lớp 8 đến Lớp 10 là con của những người lao động 
được phép và những học sinh dễ bị tổn thương. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tuần 4: Từ ngày 26 tháng 10 
 
• Học sinh từ Lớp 8 đến Lớp 10 sẽ trở lại trường học tại chỗ. Chương trình học từ xa hiện có sẽ kết thúc. 
 
 
Các biện pháp an toàn và sức khỏe 
 
Việc sắp xếp học tập từ xa và linh hoạt trong Học kỳ 3 đã được thực hiện để giảm thiểu đáng kể sự di 
chuyển của hơn một triệu học sinh và gia đình của họ trên khắp Victoria, giúp làm chậm sự lây lan của 
coronavirus (COVID-19). Cảm ơn bạn và gia đình của bạn đã đóng góp cho điều này thay mặt cho cộng đồng 
trường học của chúng tôi. 
 
Khi việc đi học tại chỗ được tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sức khỏe và 
sự an toàn của học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng. Điều này bao gồm các giờ giải lao và nghỉ trưa 
gián đoạn, hạn chế phụ huynh tiếp cận sân trường và tiếp tục nhấn mạnh đến việc vệ sinh tay và tránh xa 
thể chất nếu có thể. 
 
Hướng dẫn Cập nhật Thông tin Trở lại Trường học sẽ được đăng trên trang web của Trường vào cuối tuần 
này. Liên kết sẽ được chuyển đến các Gia đình Lớp 7 vào Thứ Năm. Các gia đình của học sinh từ Lớp 8 đến 
Lớp 10 sẽ nhận được liên kết gần hơn khi họ trở lại. 
 
Với Hướng dẫn, chúng tôi cũng sẽ chuyển tiếp một số biện pháp cho các gia đình để hỗ trợ việc chuyển tiếp 
trở lại trường học. 
 
Xin lưu ý: 
 
Một yêu cầu đã được thay đổi là tất cả học sinh phải đeo khẩu trang khi đến trường. 
 
 
Cho dù học sinh đang quay trở lại học trực tiếp hay tiếp tục học từ xa và linh hoạt trong một thời gian ngắn, 
hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ tập trung vào ba ưu tiên chính trong Học kỳ 4: 
 
 
Sức khỏe tinh thần và phúc lợi 
 
Ưu tiên cao nhất của chúng tôi sẽ là phúc lợi, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, của mỗi học sinh và nhân viên. 
Điều này có nghĩa là huy động hiệu quả tất cả các nguồn lực sẵn có để hỗ trợ những sinh viên dễ bị tổn 
thương nhất của chúng tôi và tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ liên quan. 
 
Học tập 
 
Một số học sinh của chúng tôi đã phát triển tốt trong môi trường học tập linh hoạt và từ xa, những học sinh 
khác vẫn duy trì được tiến độ học tập của mình, và một số học sinh bị tụt lại phía sau, bất chấp những nỗ 
lực hết mình của các em và của gia đình và giáo viên. Ưu tiên của chúng tôi sẽ là hỗ trợ cả những người cần 
nó để bắt kịp và những người đã tiến bộ để tiếp tục mở rộng việc học của họ. 
 
Chuyển tiếp 
 
Học kỳ 4 là thời điểm quan trọng đối với học sinh Lớp 10 khi các em chuẩn bị chuyển tiếp sang Sydenham 
và các học sinh khác khi chuẩn bị cho năm 2021. Trọng tâm chính của Học kỳ 4 sẽ là cố gắng hết sức để đảm 
bảo mỗi học sinh cuối năm này và chuyển đổi đầu năm diễn ra thành công nhất có thể. Lễ kỷ niệm và định 



 

 

hướng cuối năm của chúng tôi chắc chắn sẽ khác với những gì chúng tôi biết nhưng chúng sẽ diễn ra thành 
công nhất có thể. 
  
Đăng ký học tại chỗ cho sinh viên 
 
Khi Victoria mở ra, nhiều bậc cha mẹ và người chăm sóc sẽ trở lại làm việc. Để hỗ trợ việc lập kế hoạch, 
chúng tôi yêu cầu các gia đình cần con gái hoặc con trai của họ giám sát ở trường, hãy liên hệ với Trường 
bằng cách: 
 
i) Gửi email tới enquiries@crcstalbans.com.au 
 
ii) Qua điện thoại của trường số 9366 2544 
 
iii) Trợ lý đa văn hóa Việt Nam: Mr Tung Phan qua số 0428 045 680 
 
iv) Trợ lý Đa văn hóa Ả Rập: Cô Louna Ghawi qua số 0437 210 544 
 
v) Trợ lý đa văn hóa Dinka: Mr Deng Alier qua số 0428 158 780 
 
 
Phỏng vấn học sinh / phụ huynh / giáo viên 
 
Như đã lưu ý trong bản tin trước, vòng phỏng vấn thứ hai của Học sinh / Phụ huynh / Giáo viên sẽ diễn ra 
trong Tuần 3 của học kỳ này, vào Thứ Ba ngày 20 tháng 10 và Thứ Năm ngày 22 tháng 10, từ 2h30 - 5h00 
chiều. 
 
Đối với học sinh, giáo viên và gia đình, những cuộc phỏng vấn này là cơ hội để chạm vào cơ sở trước khi học 
sinh trở lại (Lớp 8 đến Lớp 10) và để kiểm tra xem tuần đầu tiên đã trôi qua như thế nào đối với Lớp 7. Xin 
lưu ý những điều sau: 
 
• Lần này sẽ phỏng vấn qua điện thoại. Giáo viên sẽ gọi đến số điện thoại liên lạc của trường chính. 
• Các cuộc phỏng vấn sẽ được thực hiện với giáo viên Chăm sóc Mục vụ (cùng một giáo viên như trong Học 
kỳ 3). 
• Các gia đình được yêu cầu đặt chỗ trực tuyến thông qua Mô-đun Truy cập dành cho Phụ huynh từ Thứ 
Hai ngày 12 tháng 10  - Thứ Sáu ngày 16 tháng 10. 
• Sẽ không có lớp học tiết 5 vào những ngày này. 
• Học sinh lớp 7 sẽ nghỉ học lúc 1.25 chiều. 
 
Chúng tôi mong muốn chào đón sinh viên trở lại học tập tại chỗ. Học sinh lớp 7 vào tuần tới và các học sinh 
còn lại của trường vào Tuần 4. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả những gì các em đã làm. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


