
 
 
04 tháng 6 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, ngày hôm qua, chính quyền đã thông báo gia hạn chế độ khóa hiện tại đến 11 giờ 59 phút 
tối thứ Năm tuần sau, ngày 10 tháng 6 năm 2021. Điều này có nghĩa là việc học từ xa sẽ tiếp tục trong thời 
gian này. 
 
Bây giờ chúng tôi dự kiến sẽ quay trở lại trường vào Thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Điều này có nghĩa 
là kỳ thi Lớp 9 và 10 sẽ được lên lịch lại như sau: 
 
Các kỳ thi lớp 9 và lớp 10 
 
Kỳ thi: Thứ 4 ngày 16/06/21 - Thứ 4 ngày 23/06/21 
 
Lịch thi sửa đổi sẽ được công bố trước thứ Hai ngày 07/06/21 
 
Lịch học kỳ 2 
 
Do sự thay đổi trong kỳ thi, những ngày sau đây cũng đã thay đổi: 
 
Ngày cuối Học kỳ 2 (Học sinh): Thứ Năm 24/06/21 (Trước đó 25/06/21) 
 
Ngày Chuẩn bị Báo cáo: Thứ Sáu 25/06/21 (Trước đó là 16/06/21) 
 
Học sinh lớp 10 VCE và VET 
 
Các lớp VCE và VET sẽ diễn ra tại CRC Sydenham vào tuần tới. Học sinh lớp 10 trong các khóa học này sẽ 
nhận được thông tin trực tiếp từ Sydenham, và thông tin cập nhật sẽ được đăng trên thông báo của học 
sinh. 
 
Theo lời khuyên của Giám đốc Y tế Giám sát tại chỗ sẽ được cung cấp cho học sinh theo các mục sau: 
 
• Học sinh có cha mẹ / người chăm sóc là nhân viên được ủy quyền. 
• Học sinh dễ bị tổn thương và không thể làm việc tại nhà. 
• Học sinh khuyết tật chọn học tại chỗ. 
 
Giám đốc Y tế trước đây đã đưa ra lời khuyên về các biện pháp sức khỏe mà nhân viên và học sinh làm việc 
tại chỗ phải thực hiện, và chúng tôi sẽ theo dõi những biện pháp này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Học sinh học tại trường 
 
Nếu con của bạn cần đến trường để được giám sát tại chỗ vào tuần tới, vui lòng cho chúng tôi biết để 
chúng tôi có đủ nhân lực tại chỗ. 
 
i) Gửi email tới major@crcstalbans.com.au 
 
ii) Qua điện thoại của trường học số 9366 2544 
 
iii) Trợ lý đa văn hóa Việt Nam: Mr Tung Phan - 0428 045 680 
 
iv) Trợ lý đa văn hóa Ả Rập: Bà Manal Hadeed - 0437 210 544 
 
v) Trợ lý đa văn hóa Dinka: Mr Deng Alier - 0428 158 780 
 
Đến trường lấy tài liệu 
 
Với việc gia hạn khóa học, học sinh có thể phải lấy tài liệu từ trường, việc này có thể được thực hiện từ 8:30 
- 3:30 chiều bất kỳ ngày nào. Vui lòng nhập thông qua văn phòng trường. Chúng tôi yêu cầu người lớn đưa 
học sinh đến trường đợi trên xe để giảm thiểu số lượng người tại chỗ. 
 
Cuối cùng, xin nhắc lại rằng nếu bạn, con bạn hoặc một thành viên trong gia đình xuất hiện các triệu chứng 
sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, khó thở, chảy nước mũi hoặc mất khứu giác hoặc vị giác, hãy đi 
xét nghiệm coronavirus ( COVID-19) cơ sở thử nghiệm và ở nhà. 
 
Nếu bạn muốn biết thông tin sức khỏe từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, bạn có thể truy cập 
www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus. 
 
Tôi biết rằng học ở nhà không giống như ở trường nhưng học sinh đang làm rất tốt ở thời điểm hiện tại. 
Chuyên cần, hầu hết đều tham gia tốt và làm hết sức mình. Chúng tôi yêu cầu các bạn tiếp tục kiên trì vượt 
qua thử thách này. Nếu gia đình hoặc học sinh có bất kỳ mối quan tâm nào, vui lòng nêu vấn đề này với 
giáo viên hoặc liên hệ với văn phòng. 
 
Khi chúng tôi tìm hiểu thêm, chúng tôi sẽ cập nhật các gia đình thông qua các kênh liên lạc thông thường 
của chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ trở lại vào thứ Sáu tuần sau, ngày 11 tháng 6 năm 2021. 
 
Yours sincerely 
 

 
 
Christina Utri 
Principal 


