
 

 

 
 
 
29 tháng 10 năm 2021 
 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
 
Trường đã được thông báo rằng một học sinh Lớp 7 ở đây vào tuần trước đã có kết quả xét nghiệm dương 
tính với coronavirus và đang chờ Bộ Y tế xác nhận. 
 
Chúng tôi đã liên hệ với tất cả các gia đình của học sinh, những người liên hệ gần gũi chính và giải thích 
những gì họ cần làm. Nếu bạn chưa được liên hệ, bạn không cần không cần làm gì hết. 
 
Phản hồi của chúng tôi đã được hướng dẫn bởi Trường Công giáo Tổng Giáo phận Melbourne (MACS) và Bộ 
Y tế (DH). 
 
MACS đã đưa ra lời khuyên rằng, theo giao thức DHS, chỉ những người tiếp xúc gần chính mới cần phải cách 
ly. Những học sinh này và gia đình của họ đã được thông báo. Thứ Hai, ngày 01 tháng 11 đã là ngày rảnh rỗi 
của sinh viên và thứ ba ngày 02 tháng 11 là Ngày Cúp. Nhà trường sẽ trở lại các lớp học tại chỗ vào Thứ Tư, 
ngày 03 tháng 11, theo kế hoạch. 
 
Tôi hiểu rằng tin tức này sẽ khiến nhiều bạn quan tâm. Tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi đang làm 
mọi thứ có thể để ngăn chặn và làm chậm sự lây lan của vi rút cũng như đảm bảo sức khỏe và sự an toàn 
của cộng đồng của chúng tôi. 
 
Chúng tôi đã áp dụng một loạt các biện pháp để giữ an toàn cho trường học và giảm nguy cơ học sinh mắc 
và lây lan COVID-19. Các biện pháp này bao gồm khuyến khích tiêm phòng, thông gió cho các không gian 
trong nhà và một loạt các biện pháp COVID An toàn như làm sạch, sử dụng thường xuyên dụng cụ sát trùng 
tay, tăng cường sử dụng không gian ngoài trời và đeo khẩu trang. 
 
Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể cung cấp thông tin về người có kết quả xét nghiệm dương tính với 
COVID-19 và tôi yêu cầu bạn tôn trọng quyền riêng tư của họ. Chúng tôi cầu nguyện cho sự phục hồi nhanh 
chóng của họ. 
 
Tôi chúc bạn cuối tuần này an lành vì người dân Victoria tận hưởng cơ hội để làm nhiều điều mà chúng ta 
đã không thể làm trong một thời gian dài. Hãy đảm bảo rằng bạn làm mọi thứ có thể để giữ an toàn. 
 
Trân trọng, 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


