
 

 

 
 
27 tháng 7 năm 2021 
 
 
Kính gửi phụ huynh và học sinh, 
 
Hôm nay, chúng tôi đã nhận được một tin rất vui là học sinh và nhân viên sẽ trở lại trường học vào ngày 
mai, Thứ Tư ngày 28 tháng Bảy. Tôi chắc chắn rằng mọi người đã rất vui khi nghe điều này. Cảm ơn học 
sinh, nhân viên và phụ huynh vì những nỗ lực của các bạn trong hai tuần qua, một lần nữa tất cả chúng ta 
đã cùng nhau làm việc thật tốt để đảm bảo rằng việc học tiếp tục diễn ra suôn sẻ, ngay cả trong những 
hoàn cảnh khó khăn. 
 
Vào Thứ Tư, tất cả học sinh có pastoral care trong tiết 1, do đó, điều này sẽ cung cấp không gian và thời 
gian cho nhân viên và học sinh để xem lại các thực hành an toàn COVID và liên hệ với nhau. 
 
Dưới đây là một số thông tin về việc trở lại trường học. Điều này dựa trên những gì chúng tôi biết vào lúc 
này và có thể thay đổi trong vài ngày tới sau khi chúng tôi nhận được Hướng dẫn hoạt động cập nhật từ 
MACS. 
 
Quay lại trường học: Hướng dẫn nhanh 

 
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 mọi lúc, bên trong và bên ngoài, trừ khi học sinh và nhân viên được miễn trừ. 

Giáo viên có thể tháo khẩu trang khi giảng dạy. 

 
• Khẩu trang phải được lắp và đeo đúng cách, che kín mũi và miệng. 

 
• Học sinh phải ở nhà nếu các em không khỏe và được khuyến khích làm xét nghiệm COVID nếu các em có 

các triệu chứng giống như cúm nhẹ 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. 

 
• Quyết định về các hoạt động sau giờ học sẽ được đưa ra khi chúng tôi có thêm thông tin từ MACS. Sẽ 

không có các hoạt động sau giờ học vào ngày mai (Thứ Tư). Tuy nhiên, Thư viện và Phòng 36 và 37 sẽ mở 

cửa cho Câu lạc bộ Bài tập về nhà hoặc cho những học sinh chờ gia đình. 

 

 

 



 

 

• Chỉ dành cho nhân viên nhà trường, học sinh và những du khách cần thiết. 
 
• Chúng tôi vẫn chưa nhận được lời khuyên về các gia đình trong khuôn viên trường học, do đó, chúng tôi 
yêu cầu rằng nếu có thể, phụ huynh và người giám hộ liên hệ với nhà 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. 
 
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 rủi ro lây truyền qua các bề mặt tiếp xúc nhiều. 
 
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 


