
 

 

11 tháng 8 năm 2021 
 
 
Kính gửi phụ huynh và học sinh, 
 
 
Tôi hy vọng rằng bản cập nhật này mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. Như bạn đã biết, vào đầu 
ngày hôm nay, chính quyền bang đã gia hạn thời gian khóa hiện tại đến 11 giờ 59 phút tối Thứ Năm ngày 19 
tháng 8 năm 2021. Điều này có nghĩa là việc học từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục trong thời gian này. Học sinh 
và gia đình được yêu cầu lưu ý những điều sau: 
 
Kế hoạch khóa học Lớp 10: Thứ Ba ngày 17 tháng 8 
 
Thứ Ba đã được dành cho học sinh Lớp 10 và gia đình của các em gặp gỡ với các giáo viên và nhân viên PC 
từ Sydenham để hoàn thiện các khóa học cho năm 2022. Việc này sẽ tiếp tục theo kế hoạch nhưng các cuộc 
họp sẽ trực tuyến. Thông tin chi tiết sẽ được thầy Ramos và các thầy cô chuyển đến các học viên. 
 
Sẽ không có lớp học trực tuyến chính thức cho học sinh Lớp 10 vào Thứ Ba. Khi không gặp giáo viên, học 
sinh Lớp 10 nên sử dụng thời gian này để: 
 
• Hoàn thành bài tập về nhà. 
• Ghi chú tổng kết và sửa đổi bài tập trên lớp. 
• Làm việc trên các nhiệm vụ đánh giá. 
• Đang học cho các bài kiểm tra sắp tới. 
• Đọc, cả văn bản tiếng Anh hiện tại và rộng hơn. 
 
Tôi cảm ơn thầy Ramos, thầy Orsini, các giáo viên và nhân viên  từ CRC Sydenham vì tất cả công việc của họ 
trong việc hỗ trợ học sinh trong quá trình đưa ra quyết định này, trong hoàn cảnh không như ý muốn. 
 
Các lớp học bình thường sẽ tiếp tục cho học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 9. 
 
Ngày thực hành nghiệp vụ của nhân viên: Thứ 4 ngày 18 tháng 8 
 
Không có lớp học chính thức nào vào ngày này vì đây là ngày kế hoạch nhân viên. Chúng tôi khuyến khích 
sinh viên sử dụng ngày này như một cơ hội để bắt kịp công việc đã bỏ lỡ nhưng cũng là thời gian để chăm 
sóc sức khỏe của họ và dành một chút thời gian không sử dụng màn hình. 
 
 
Lớp 10 VCE và VET: Thứ Tư ngày 18 tháng 8 
 
Những điều này sẽ tiếp tục như bình thường vào ngày này. Tất cả học sinh lớp 10 VCE và VET phải tham dự. 
 
 
Sưu tầm tài liệu từ trường 
 
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 Cao đẳng. 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, vui 
lòng đi xét nghiệm coronavirus ( COVID-19) cơ sở thử nghiệm và ở nhà. 
 
Với sự bùng phát hiện nay đang ảnh hưởng đến khu vực địa phương của chúng tôi, điều quan trọng là phải 
giám sát các địa điểm phơi nhiễm tại địa phương và tuân theo chỉ đạo của Sở Y tế về xét nghiệm, cách ly và 
kiểm dịch. 
 
Nếu bạn muốn biết thông tin sức khỏe từ Bộ Y tế, bạn có thể truy cập www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus. 
 
Đây lại là những thời điểm đầy thử thách. Với lá thư này, chúng tôi bao gồm một số thông tin từ nhóm 
đằng sau các cuộc khảo sát về Thanh niên kiên cường, về việc chăm sóc sức khỏe của chính chúng ta và của 
những người khác. 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 20 tháng 8 năm 2021. 
 
Trân trọng, 
 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 
 
 


