
 

 

 
 
29 tháng 1 năm 2021 
 
 
Học sinh và gia đình thân mến, 
 
 
Chào mừng năm học 2021. Tôi hy vọng rằng bạn đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời và mong đợi tất cả những gì 
năm nay sẽ mang lại. 
 
Học sinh Lớp 7 của chúng tôi đã bắt đầu vào sáng nay và đang bắt đầu quá trình làm quen với nhau, nhân 
viên và nhà trường. Dù trời mưa nhưng tất cả đều rất hào hứng và có tinh thần tốt. 
 
Sau đây chỉ là một vài lời nhắc nhở trong thời gian đầu năm học dành cho học sinh và gia đình. 
 
 

a) Thời khóa biểu 
 
Giờ đây, sinh viên có thể truy cập thời khóa biểu Học kỳ 1 trên SIMON. Vào Thứ Hai, chúng tôi sẽ bắt đầu 
với giáo viên chủ nhiệm trong tiết 1 và 2. Tiết 3-5 sẽ theo thời khóa biểu. 
 
 

b)  Đồng phục 
 
Tất cả học sinh phải mặc đồng phục chính thức của trường vào Thứ Hai (không phải Thể dục) vì sẽ không có 
các lớp thực hành Thể dục. 
 
 

c)  Thời gian bắt đầu và kết thúc của trường 
 
Trường học sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 40 và kết thúc lúc 3 giờ 10 mỗi ngày, kể cả Thứ Tư. 
 
 

d)  Mặt nạ 
 
Học sinh luôn phải mang theo khẩu trang. Phải đeo khẩu trang vào những thời điểm sau: 
 
• Trong căng tin của trường 
• Khi di chuyển đến trường bằng phương tiện công cộng. 
• Khi đi du ngoạn trên xe buýt của trường. 
• Khi giáo viên yêu cầu rằng cần phải đeo khẩu trang do tính chất của hoạt động học tập. 
 
Vào những thời điểm khác, đặc biệt khi không thể cách xa xã hội 1,5 mét, học sinh nên đeo khẩu trang 
nhưng không bắt buộc. Học sinh và gia đình được nhắc nhở rằng đây là một tình huống đang phát triển và 
lời khuyên đó có thể thay đổi rất nhanh. 
 
 
 
 
  



 

 

Khi đeo khẩu trang, học sinh cần: 
 
a) Rửa tay thật sạch trước khi đeo mặt nạ và sau khi tháo mặt nạ. 
b) Không chạm vào mũi, mắt, miệng khi đeo khẩu trang để tránh nhiễm bẩn. 
c) Tháo mặt nạ bằng dây đeo tai thay vì chạm vào mặt nạ. 
d) Sử dụng mặt nạ thích hợp. 
e) Nếu là mặt nạ sử dụng nhiều lần thì phải rửa sạch sau mỗi lần sử dụng. 
f) Khẩu trang cần che miệng và mũi của bạn. Không đeo nó quanh cổ của bạn. 
 
Hãy nhớ rằng việc đeo khẩu trang không thay thế việc rửa tay thường xuyên, tránh chạm vào mặt và tránh 
xa xã hội. 
 
 

e)  Giữ COVID an toàn 
 
Tất cả chúng ta đều có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người trong cộng đồng trường học của chúng ta 
bằng cách: 
 
1. Ở nhà nếu chúng ta không khỏe. 
2. Các hướng dẫn sau về việc đeo khẩu trang. 
3. Thực hành cách xa thể chất ở những nơi chúng ta có thể. 
4. Tuân thủ các thực hành vệ sinh tốt. 
 
Điều quan trọng là bạn phải ở nhà nếu bạn không khỏe. 
 
Để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus, chúng tôi khuyên bạn nên đi khám nếu có bất kỳ triệu chứng nào 
của cảm lạnh hoặc cúm (sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, khó thở hoặc sổ mũi). 
 
 

f)  Sinh viên ra vào trường 
 
Vào và ra trường sẽ qua các cổng sau: 
a) Cổng phố Theodore (gần Phòng 8). 
b) Cổng Williams (Giữa Phòng 33 và Phòng 34). 
c) Cổng Đường Winifred (Giữa Hội trường và Tòa nhà Nghệ thuật). 
 
Sau những thử thách của năm ngoái, tất cả chúng ta đều mong chờ một năm học ổn định, thú vị và hiệu 
quả. Tôi mong đợi sự trở lại của toàn trường vào thứ Hai. 
 
Trân trọng, 
 

  
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


