
 

 

 
 
 
10 tháng 6 năm 2021 
 
Kính gửi học sinh và phụ huynh, 
 
Chúng tôi chào đón học sinh và nhân viên trở lại trường  vào ngày mai, thứ Sáu ngày 11 tháng 6. Cảm ơn 
các học sinh, nhân viên và gia đình vì tất cả công việc của các bạn trong hai tuần qua. Mặc dù hiện tại chúng 
ta khá giỏi trong việc chuyển đổi sang học từ xa và linh hoạt, nhưng nó không bao giờ giống như học ở 
trường và chắc chắn đòi hỏi sự kiên cường, bền bỉ và kiên nhẫn của tất cả người tham gia. 
  
Với lá thư này, học sinh và gia đình sẽ nhận được Hướng dẫn Trở lại Trường học được cập nhật cho Học 
sinh. Điều này cũng sẽ được gửi trực tiếp qua email cho sinh viên. 
 
 
Thứ sáu ngày 11 tháng 6 năm 2021 
 
Ngày học sẽ bắt đầu với tiết chủ nhiệm 20 phút để học sinh và nhân viên có thể thảo luận về các thực hành 
an toàn COVID. Khoảng thời gian Tiết 1 và Tiết 2 sẽ giảm xuống còn 50 phút để phù hợp với điều này. Tiết 
chủ nhiệm bình thường vẫn diễn ra trước hoặc sau giờ ra chơi. 
 
Các sắp xếp thời gian biểu đã thay đổi cho Thứ Sáu sẽ như sau: 
 
8h40: Chuông  
 
8h45: Chủ nhiệm (bổ sung) 
 
9h05: Tiết 1 (50 phút) 
 
9h55: Tiết 2 (50 phút) 
 
10h45: Chương trình Ngày bình thường 5 
 
 
Quay lại trường học: Hướng dẫn nhanh (Chi tiết hơn trong Hướng dẫn trở lại trường học) 
 
Để đảm bảo rằng việc chuyển tiếp trở lại trường học càng an toàn càng tốt; học sinh và gia đình được nhắc 
nhở về những điều sau: 
 
• Cần phải đeo khẩu trang khi ở trường, bên trong và bên ngoài, và khi đi trên các phương tiện giao thông 
công cộng. Khẩu trang phải được đeo đúng cách, che được mũi và miệng. 
 
• Học sinh phải ở nhà nếu các em không khỏe và được khuyến khích làm xét nghiệm COVID nếu các em 
mắc các triệu chứng giống như cảm cúm hoặc cảm lạnh. 
 
• Khuyến khích rửa tay thường xuyên; nước rửa tay được cung cấp trong toàn trường, và sẽ được sử dụng 
vào đầu và cuối buổi học, và khi cần thiết trong suốt cả ngày. 
 
• Căng tin mở cửa. 

 



 

 

• Học sinh cần mang theo chai nước uống vì không thể sử dụng vòi uống nước. 
 
• Thức ăn không được dùng chung. 
 
• Ra vào trường qua các cổng Theodore, Arthur và Winfred Street. 
 
• Học sinh không thể vào hoặc ra qua văn phòng trường hoặc lối vào bên cạnh văn phòng. 
 
• Trong Tuần 9 không có các hoạt động sau giờ học, ngoại trừ việc dạy kèm và hỗ trợ bài tập về nhà. Học 
sinh được yêu cầu về nhà ngay sau giờ học. 
 
• Quyết định về các hoạt động sau giờ học cho Tuần 10 sẽ được đưa ra vào tuần tới. 
 
• Thư viện và Phòng 36 và 37 sẽ mở cửa cho những ai cần tham gia Câu lạc bộ Bài tập về nhà hoặc những 
người chờ gia đình của họ. 
 
• Nhân viên nhà trường, học sinh và những du khách thiết yếu không được phép vào trường. 
 
• Nếu có thể, phụ huynh và người giám hộ được yêu cầu liên lạc với trường qua điện thoại, thay vì đến 
thăm. Các gia đình được yêu cầu không tụ tập bên ngoài trường học. 
 
• Nếu gia đình đến trường, họ sẽ cần sử dụng mã QR tại văn phòng. 
 
 
Kỳ thi lớp 9 và lớp 10 
 
Các khóa học này sẽ bắt đầu vào Thứ Tư ngày 16 tháng 6 theo thời khóa biểu đã được phân phát cho học 
sinh. 
 
 
Chấm bài thi/ Ngày chuẩn bị báo cáo 
 
Điều này đã được chuyển từ Thứ Tư ngày 16 tháng Sáu sang Thứ Sáu ngày 25 tháng Sáu. Học sinh sẽ kết 
thúc Học kỳ 2 vào Thứ Năm ngày 24 tháng 6 năm 2021. 
 
Trường sẽ tiếp tục quy trình dọn dẹp nâng cao. Điều này bao gồm việc làm sạch liên tục trong ngày để đảm 
bảo giảm thiểu rủi ro lây truyền qua các bề mặt tiếp xúc cao. 
 
Nếu bạn có thêm thắc mắc, vui lòng gọi cho trường và chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp. 
 
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Sẽ rất vui khi được gặp lại mọi 
người vào ngày mai. 
 
Trân trọng 
 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


