
 

 

 
 
 
28 tháng 10 năm 2021 

 
 

Kính gửi học sinh và gia đình, 

 
Quá trình học tập tại chỗ của tuần này đã diễn ra rất tốt. Thật tuyệt khi được nghe tiếng cười nói vui 

vẻ trong sân và được nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt. Tôi cảm ơn nhân viên vì tất cả những 

gì họ đã làm để chuẩn bị cho sự trở lại và học sinh đã tuân thủ các phương pháp an toàn COVID của 

chúng tôi. Tất cả đều rất tuyệt vời. 

 
Xin hãy ghi nhớ và cầu nguyện cho các học sinh và gia đình, những người đã bị ảnh hưởng bởi 

COVID và đang bị cô lập. 

 
Vì Victoria sẽ đạt 80% chủng ngừa kép vào cuối tuần, học sinh sẽ trở lại học toàn thời gian tại chỗ từ 

Thứ Tư ngày 3 tháng 11. Thứ Hai, ngày 01 tháng 11 là ngày nghỉ của học sinh. 

 
Cùng với việc nới lỏng hơn nữa các hạn chế, các thay đổi sau sẽ được thực hiện đối với các phương 

pháp an toàn COVID của chúng tôi từ Thứ Tư: 

 
• Căn tin sẽ mở cửa phục vụ bình thường. Học sinh sẽ được sử microwave và nước nóng. 

 
• Cần đeo khẩu trong lớp học, kể cả hành lang, nhưng không còn bắt buộc phải đeo ở ngoài trời. Điều 

quan trọng là học sinh luôn phải đeo mặt nạ bên mình. 

 
Tất cả các thực hành khác tiếp tục như được nêu trong Hướng dẫn Trở lại Trường học. 

 
 

Nhắc nhở 

 
Với việc quay trở lại học tập tại chỗ và số trường hợp mắc COVID trong cộng đồng, thì khả năng một 

người dương tính với COVID sẽ gia tăng tại chỗ. Để giảm thiểu rủi ro: 

 
• Học sinh cần ở nhà nếu không khỏe và đi kiểm tra nếu có các triệu chứng COVID. 

 
• Nếu một học sinh có kết quả dương tính, vui lòng thông báo cho nhà trường càng sớm càng tốt. 

 
• Nếu học sinh là người tiếp xúc gần với trường hợp tích cực, các em cần phải cách ly ở nhà trong thời 

gian bắt buộc. Gia đình được yêu cầu thông báo cho nhà trường để có thể cung cấp công việc. 

 
• Nếu có một trường hợp khả quan tại chỗ, nhà trường sẽ liên lạc với MACS để tìm ra các mối liên hệ 

chặt chẽ và ai sẽ cần phải cách ly. 

 
• Học sinh cần mang máy tính xách tay và tài liệu về nhà vào cuối ngày, trong trường hợp trường 

đóng cửa. 

 
 
 

• Học sinh sẽ tiếp tục làm việc trong các bong bóng cấp năm với thời gian giải lao và ăn trưa xen kẽ 

nhau để giảm tác động của một trường hợp tích cực. 

 



 

 

• Trong trường hợp trường đóng cửa, ban đầu các gia đình sẽ được thông báo qua tin nhắn. Thông 
tin chi tiết hơn sau đó sẽ theo sau với các bản cập nhật như bình thường. 
 
• Nếu có thể, phụ huynh / người chăm sóc được yêu cầu gọi điện thoại cho trường thay vì đến văn 
phòng. 
 
 
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Chúng tôi mong muốn 
có toàn bộ trường học từ Thứ Tư. 
 
Trân trọng, 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


