
 

 

 
22 tháng 10 năm 2020 
 
 
Học sinh và gia đình lớp 8 - 10 thân mến, 
 
 
Đã 17 tuần kể từ khi chúng tôi tạm biệt các em vào cuối Học kỳ 2 và cuối cùng cũng đã đến lúc quay trở lại 
trường. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn, hỗ trợ và làm việc chăm chỉ trong giai đoạn học từ nhà. Trong khi đó là 
một năm đầy thử thách, bạn đã hoàn thành một công việc đáng kinh ngạc. Xin chúc mừng. 
 
Chúng tôi thực sự mong muốn toàn trường trở lại vào thứ Hai. Các học sinh lớp 7 đã ổn định trong hai tuần 
qua - chúng tôi hy vọng mọi người trở lại vào tuần tới cũng như vậy. Tôi tưởng tượng rằng bạn muốn quay 
trở lại và bắt chuyện với bạn bè và các gia đình (những người cũng đã hoàn thành tốt công việc trong năm 
nay) sẽ đánh giá cao một số không gian và cấu trúc ‘bình thường’ hơn cho đến ngày nay. 
 
Với bức thư này, chúng tôi đã bao gồm: 
 
a) Hướng dẫn quay lại học tập tại chỗ được cập nhật cho sinh viên và gia đình, và 
b) Một số lời khuyên dành cho gia đình để hỗ trợ học sinh trở lại trường 
 
Để hỗ trợ việc chuyển tiếp trở lại trường học; học sinh và gia đình được nhắc nhở về những điều sau: 
 
• Cho đến cuối tuần Melbourne Cup, học sinh có thể mặc đồng phục mùa đông hoặc mùa hè. Sau Cup 
Weekend, nó sẽ chỉ là đồng phục mùa hè. 
 
• Canteen mở cửa. 
 
• Học sinh cần đeo khẩu trang khi đến trường. Mặt nạ phải được đeo đúng cách, che kín mũi và miệng. 
 
• Học sinh cần mang theo chai nước uống vì không thể sử dụng vòi uống nước. 
 
• Thức ăn không được dùng chung. 
 
• Khuyến khích rửa tay thường xuyên, và nước rửa tay được cung cấp trong toàn trường, và sẽ được sử 
dụng vào đầu và cuối lớp, cũng như khi cần thiết trong suốt cả ngày. 
 
• Ra vào trường qua các cổng Theodore, Arthur và Winfred Street. 
 
• Thứ Tư sẽ bắt đầu bình thường lúc 8 giờ 40 sáng. 
 
• Vì hiện tại không có hoạt động sau giờ học, học sinh được yêu cầu về nhà ngay sau giờ học. 
 
• Trung tâm Ngôn ngữ sẽ mở cửa cho những ai cần tham gia Câu lạc bộ Bài tập về nhà hoặc những người 
đang chờ gia đình. 
 
• Nhân viên nhà trường và học sinh chỉ được phép vào trường. 
 
 
 



 

 

• Khi có thể, phụ huynh và người chăm sóc được yêu cầu liên hệ với trường qua điện thoại, thay vì đến 
thăm. Gia đình không thể tụ tập bên ngoài trường học. 
 
Để hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả học sinh và nhân viên, trường học của chúng tôi sẽ tiếp tục một 
thói quen dọn dẹp nâng cao. Điều này bao gồm nhân viên vệ sinh bổ sung và làm sạch liên tục trong ngày 
để đảm bảo giảm rủi ro lây truyền qua các bề mặt tiếp xúc nhiều. 
 
Nếu bạn có thêm câu hỏi, vui lòng gọi cho trường và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp. 
 
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Chúng tôi mong muốn được 
chào đón học sinh trở lại lớp học. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


