
 

 

 
23 tháng 9 năm 2021 
 
 
Kính gửi phụ huynh và học sinh, 
 
Tôi hy vọng rằng bạn đang tận hưởng những ngày nghỉ. Một lần nữa, tôi muốn cảm ơn các bạn vì sự kiên 
cường, chăm chỉ và hỗ trợ mà các bạn đã thể hiện trong suốt chuyến tàu lượn siêu tốc Học kỳ 3. Học từ xa và 
linh hoạt không dễ dàng nhưng với sự chăm chỉ của mọi người, học sinh tiếp tục đạt được những tiến bộ 
đáng giá trong học tập của họ. 
 
Vào Chủ nhật, Thủ hiến đã thông báo về việc quay trở lại học tập tại chỗ theo giai đoạn trong Học kỳ 4. Mục 
đích của bản cập nhật này là để phác thảo điều này có thể trông như thế nào đối với sinh viên của chúng tôi. 
Điều quan trọng cần nhớ là mốc thời gian này có thể thay đổi và phụ thuộc vào tỷ lệ tiêm chủng và số trường 
hợp COVID. 
 
Hôm nay, Phó Thủ tướng đã công bố thông tin ban đầu về công việc đang được thực hiện trong trường học 
liên quan đến đánh giá thông gió, giám sát carbon dioxide và các thiết bị lọc không khí trong trường học. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho học sinh và gia đình khi có thêm thông tin và lời khuyên về sức khỏe. 
 
Quay lại học tập tại chỗ theo giai đoạn (Có thể thay đổi) 
 
Tuần 1 – 3, Học kỳ 4: Thứ Ba ngày 05 - Thứ Hai ngày 25 tháng 10 năm 2021 
 
• Thứ Hai ngày 04 tháng 10 là Ngày Thực hành Nghề nghiệp cho nhân viên. Không có lớp học 
• Học tập từ xa và linh hoạt sẽ tiếp tục cho tất cả học sinh. 
• Giám sát tại chỗ đối với con cái của những người lao động được ủy quyền và những học sinh dễ bị tổn 
thương. 
 
Tuần 4 và 5, Học kỳ 4 Thứ ba ngày 26 tháng 10 - Thứ năm ngày 4 tháng 11 
 
• Học sinh lớp 7 trở lại trường học tại chỗ. Học sinh tham dự mỗi ngày. 
• Lớp 8 và 9 đi học vào Thứ Ba và Thứ Tư. 
• Lớp 10 đi học vào Thứ Năm và Thứ Sáu. 
• Việc học từ xa và linh hoạt tiếp tục cho các Lớp 8, 9 và 10 vào những ngày các em không ở trường. 
• Việc giám sát tại chỗ vẫn có sẵn cho các học sinh từ Lớp 8 đến Lớp 10 là con của những công nhân được 
phép. 
 
Tuần 5, Học kỳ 4 Thứ sáu, ngày 05 tháng 11 -> 
 
• Dự kiến rằng tất cả học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian tại chỗ từ Thứ Sáu ngày 05 tháng 11. 
 
A. Thay đổi thời gian biểu cho học kỳ 4 
 
Có một số thay đổi nhỏ đối với thời khóa biểu của Học kỳ 4. Học sinh được yêu cầu kiểm tra SIMON vào Thứ 
Hai ngày 4 tháng 10 để xem liệu chúng có bị ảnh hưởng hay không. 
 
 
 
 
 



 

 

B. Chủng ngừa cho 12 + 
 
Là một phần của chương trình tiêm chủng COVID-19, tất cả người dân Victoria từ 12 tuổi trở lên hiện đủ điều 
kiện để đặt và nhận vắc-xin COVID-19 tại trung tâm tiêm chủng của tiểu bang, trung tâm tiêm chủng 
Commonwealth hoặc thông qua phòng khám đa khoa, hiệu thuốc hoặc dịch vụ y tế cộng đồng . 
Việc đặt phòng chủng ngừa cho học sinh có thể được thực hiện bằng cách làm theo hướng dẫn trên trang 
web vi rút corona. 
Tiêm phòng không phải là bắt buộc, nhưng được khuyến khích mạnh mẽ. Tiêm chủng là cách tốt nhất để bảo 
vệ cộng đồng của chúng ta khỏi các đợt bùng phát tiếp theo và sự lây lan của COVID-19. Các gia đình có mối 
quan tâm có thể muốn thảo luận về việc tiêm chủng với bác sĩ của họ. 
 
D. Giảm phí 
 
Chúng tôi nhắc nhở các gia đình rằng Trường có thể và sẽ hỗ trợ các gia đình liên quan đến học phí. Sứ mệnh 
của chúng tôi luôn là trọng tâm của nhiệm vụ của chúng tôi là không một người trẻ nào nên bỏ lỡ một nền 
giáo dục Công giáo do hoàn cảnh tài chính của gia đình. Đây là lý do mà chúng tôi luôn giữ mức học phí thấp 
nhất có thể. 
 
Vui lòng liên hệ với Anne Ross, College Bursar, qua email crcaccounts@crcstalbans.com.au 
hoặc điện thoại (0427 036 925) để thảo luận về tình hình cá nhân của bạn và cách chúng tôi có thể hỗ trợ. 
 
E. Tiền hoàn lại: Phí cắm trại, thể thao và du ngoạn 
 
Vì các hoạt động cắm trại, thể thao liên trường và một số chuyến du ngoạn đã bị hủy bỏ, các khoản thu cho 
các hoạt động này sẽ được khấu trừ vào học phí năm 2021. Ngoại lệ duy nhất là phí Giáo dục Ngoài trời cho 
các lớp Học kỳ 1, vì những học sinh này đã hoàn thành tất cả các hoạt động theo kế hoạch. 
 
Đối với những gia đình đã thanh toán đầy đủ các khoản phí và lệ phí của họ, số tiền bổ sung được trả sẽ được 
ghi có vào phí của năm tới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hoàn lại tiền, vui lòng liên hệ với nhóm tài chính để sắp 
xếp việc này. 
 
Cô Ross sẽ liên lạc với tất cả các gia đình Lớp 10 đã trả đủ tiền để xem họ muốn làm gì với khoản tín dụng. Nó 
có thể được hoàn lại, chuyển sang phí tại CRC Sydenham hoặc trang trải chi phí mua máy tính xách tay sinh 
viên. 
 
Các tài khoản mới sẽ được gửi đến các gia đình vào đầu Học kỳ 4 để phản ánh việc khấu trừ các khoản thuế. 
 
Xin lưu ý: 
 
Việc khấu trừ khoản thuế này không áp dụng cho các gia đình đã nhận được khoản giảm phí trong năm vì các 
khoản khấu trừ này đã được đưa vào kế hoạch thanh toán. 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả những gì bạn đã làm và tiếp tục làm. Chúng tôi mong 
muốn trở lại học tập tại chỗ trong thời gian Tem 4. Hãy tận hưởng kỳ nghỉ. 
 
Trân trọng 
 

 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


