
 

 

26 tháng 5 năm 2021 
 
Kính gửi học sinh và phụ huynh, 
 
Tôi hy vọng rằng bản cập nhật này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. 
 
Như bạn đã biết, Chính phủ Victoria đã thông báo rằng các biện pháp COVID an toàn bổ sung sẽ được áp dụng 
từ 6 giờ chiều Thứ Ba ngày 25 tháng 5, tại thành phố Melbourne. 
 
Các thay đổi đối với cài đặt an toàn COVID bao gồm các giới hạn mới đối với các cuộc tụ họp công khai và riêng 
tư và các thay đổi đối với việc đeo khẩu trang.   https://www.coronavirus.vic.gov.au/vietnamese 
 
Các trường học sẽ vẫn mở cửa với những giới hạn hiện tại được áp dụng. Không có thay đổi nào đối với các 
quy tắc mật độ hiện có. 
 
Vì trường của chúng tôi nằm ở thành phố Melbourne: 
 
• Nhân viên nhà trường và học sinh trung học từ 12 tuổi trở lên phải luôn mang theo khẩu trang và đeo khẩu 
trang trong nhà khi đến trường, trừ khi áp dụng một ngoại lệ hợp pháp. 
• Khẩu trang là bắt buộc đối với tất cả nhân viên nhà trường và học sinh từ 12 tuổi trở lên trên phương tiện 
giao thông công cộng và khi ngồi trong xe taxi hoặc xe chung. Điều này bao gồm việc đi lại đến trường bằng 
phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe cùng với những người khác không phải từ hộ gia đình của 
bạn. 
• Giáo viên và nhân viên hỗ trợ giáo dục không bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi giảng dạy 
. 
Du khách và phụ huynh tiếp tục được chào đón tại trường của chúng tôi nhưng cũng phải tuân thủ các yêu 
cầu về khẩu trang. 
 
Do tình hình đang phát triển xung quanh đợt bùng phát COVID hiện tại, chúng tôi đã quyết định hoãn Ngày 
Lễ Thứ Sáu. Bây giờ nó sẽ diễn ra trong Học kỳ 3 hoặc Học kỳ 4. Thứ sáu bây giờ sẽ là một ngày  bình thường. 
 
Ngoài ra, chúng tôi cũng đã hủy chuyến tham quan vào Thứ Hai của Lớp 7 đến bảo tàng Trung Quốc. SACCSS 
vẫn đưa ra quyết định về giải Ngoại hạng Anh vào tuần tới. 
 
Ở giai đoạn này, tất cả các hoạt động khác của trường bao gồm cả chương trình sau giờ học sẽ diễn ra bình 
thường. 
 
Các biện pháp này nhằm mang lại cho các cơ quan y tế cơ hội tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của vi rút 
trong cộng đồng của chúng ta. 
 
Các gia đình được nhắc nhở rằng điều quan trọng là học sinh không đến trường nếu chúng không khỏe. 
 
Cảm ơn sự thông cảm và ủng hộ của bạn khi chúng tôi tiếp tục triển khai các thực hành An toàn COVID tại 
trường học của mình. 
 
Trân trọng 

 
Hiệu trưởng  
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