15 tháng 7 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 biết, các phương tiện truyền thông hiện đang đưa tin rằng Chính phủ có thể yêu cầu khóa sổ
nhanh vào cuối buổi chiều nay. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi sẽ trở lại học trực tuyến vào sáng mai. Học
sinh đã mang máy tính xách tay và sách về nhà, đề phòng. Chúng tôi yêu cầu họ kiểm tra email, Google Lớp
học và thông báo trên SIMON để biết thông tin cập nhật về những việc họ cần làm.
Các lớp học sẽ tuân theo thời gian biểu bình thường và điều quan trọng là học sinh phải tham gia đầy đủ
các lớp học, tham gia đầy đủ vào các hoạt động trong lớp và hoàn thành bài đánh giá theo yêu cầu.
Nếu có một khóa học, chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ rất ngắn, và học sinh trở lại trường nhanh chóng.
Giám sát tại chỗ sẽ được cung cấp cho học sinh trong các hạng mục sau:
• Học sinh có cha mẹ / người chăm sóc là nhân viên được ủy quyền và cần thiết.
• Học sinh dễ bị tổn thương và không thể làm việc tại nhà.
• Học sinh khuyết tật chọn học tại chỗ.
Nếu con của bạn cần đến trường để được giám sát tại chỗ, 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
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.
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.
Trân trọng
Christina Utri
Hiệu trưởng

