
 

 

 
 
20 tháng 10 năm 2021  
 
 
Kính gửi học sinh và gia đình, 
 
Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ và làm việc chăm chỉ của bạn kể từ khi chúng tôi ngừng hoạt động vào đầu tháng 8. 
Mặc dù đó là một khoảng thời gian đầy thử thách, nhưng tất cả các bạn đã hoàn thành một công việc tuyệt 
vời như vậy. 
 
Chúng tôi rất mong được chào đón học sinh Lớp 7 và Lớp 10 vào Thứ Sáu ngày 22 tháng 10, và sau đó là 
Lớp 8 và Lớp 9 vào Thứ Ba ngày 26 tháng 10. 
 
Hãy nhớ rằng đó là một sự trở lại đáng kinh ngạc. Mỗi ngày chỉ có học sinh Lớp 7. Các lớp khác sẽ diễn ra 
trong hai ngày mỗi tuần. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi Chính phủ thông báo cho học sinh trở lại trường 
học đầy đủ. 
 

Bảng này cho biết bạn sẽ học tập / làm việc ở đâu vào ngày nào. 
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Với lá thư này, chúng tôi đã đính kèm một Hướng dẫn Học tập Tại chỗ được cập nhật cho học sinh và gia 
đình. 
 
Để hỗ trợ việc chuyển tiếp trở lại trường học; học sinh và gia đình được nhắc nhở về những điều sau: 
 
• Cho đến cuối tuần Melbourne Cup học sinh có thể mặc đồng phục mùa đông hoặc mùa hè. Sau Cup 
Weekend, nó sẽ chỉ là đồng phục mùa hè. 
 
• Căng tin sẽ không mở cửa nên học sinh cần mang theo bữa trưa. Các gia đình sẽ cần phải suy nghĩ kỹ 
điều này vì không có nước nóng hoặc microwave. 
 
• Học sinh cần đeo khẩu trang khi đến trường và khi đến trường. 
 
• Học sinh sẽ cần mang theo chai nước uống vì không thể sử dụng vòi uống nước. 
 
• Thức ăn không được dùng chung. 
 
 



 

 

• Khuyến khích rửa tay thường xuyên, và nước rửa tay được cung cấp trong toàn trường, và sẽ được sử 
dụng vào đầu và cuối buổi học, cũng như khi cần thiết trong suốt cả ngày. 
 
• Ra vào trường qua các cổng Theodore, Arthur và Winfred Street. 
 
• Vì hiện tại không có hoạt động sau giờ học, học sinh được yêu cầu về nhà thẳng. 
 
• Hỗ trợ nghiên cứu sẽ chạy trong các Phòng 35, 36 và 37. 
 
• Thư viện đã đóng cửa. Học sinh đang chờ phụ huynh có nhu cầu tham gia hỗ trợ học tập. 
 
• Các cửa ra vào và cửa sổ vào lớp học sẽ được mở để giúp thông gió. 
 
• Nếu có thể, phụ huynh và người chăm sóc được yêu cầu liên lạc với trường qua điện thoại, thay vì đến 
thăm. 
 
Để hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc của tất cả học sinh và nhân viên, trường học của chúng tôi sẽ tiếp tục một 
thói quen dọn dẹp nâng cao. Điều này bao gồm nhân viên vệ sinh bổ sung và làm sạch liên tục trong ngày 
để đảm bảo giảm thiểu rủi ro lây truyền qua các bề mặt tiếp xúc cao. 
 
Trường đã hoàn thành kiểm tra thông gió để đảm bảo thông gió tự nhiên tối đa trong trường. Hầu hết các 
khu vực đều thông thoáng. Ở giai đoạn này, chúng tôi không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc tung ra 
máy lọc không khí nhưng hy vọng sẽ có thêm thông tin trong vài tuần tới. 
 
Để ngăn chặn sự lây lan của COVID, điều quan trọng là học sinh phải ở nhà nếu các em không khỏe và làm 
bài kiểm tra COVID nếu các em có bất kỳ triệu chứng nào của cảm lạnh hoặc cúm. 
 
Nếu một học sinh có kết quả dương tính, gia đình được yêu cầu thông báo cho nhà trường ngay lập tức. 
Điều này sẽ cho phép chúng tôi liên lạc với MACS và Bộ Y tế để bắt đầu quá trình truy tìm liên hệ, tìm ra học 
sinh và nhân viên nào cần cách ly và tổ chức làm sạch trường học. 
 
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 một thành viên trong gia đình xét nghiệm học sinh dương tính sẽ 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. 
 
Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn Trở lại Trường học. Nếu bạn có câu hỏi nào khác, vui lòng gửi email đến địa chỉ 
enquiries@crcstalbans.com.au hoặc gọi cho trường và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải đáp. 
 
Một lần nữa, cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Chúng tôi mong được chào 
đón học sinh trở lại lớp học trong tuần tới. 
 
Trân trọng, 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


