
 

 

28 tháng 1 năm 2022 
 
 
Kính gửi học sinh và gia đình, 
 
Chào mừng đến với năm học 2022. Tôi hy vọng rằng bạn khỏe và đã có một kỳ nghỉ tốt. Chúng tôi rất mong 
học sinh quay trở lại vào tuần sau. 
 
Sau đây là một số thông tin về việc trở lại trường học của tất cả học sinh và cập nhật về các thông báo của 
Chính phủ Tiểu bang về việc quản lý việc trở lại trường học an toàn. 
 
1. Học sinh lớp 7 
 
Học sinh lớp 7 sẽ bắt đầu năm học vào Thứ Ba, ngày 1 tháng Hai. Vào ngày này, trường học sẽ bắt đầu lúc 9 giờ 
sáng và kết thúc lúc 2 giờ 15 phút chiều. 
 
Học sinh phải mặc đồng phục đầy đủ và mang theo tất cả sách vở. Bữa trưa sẽ được cung cấp. 
 
 
2. Toàn bộ trường học 
 
Trường học đầy đủ sẽ trở lại vào Thứ Tư, ngày 02 tháng Hai. Lịch trình có thể được truy cập trên SIMON. Trường 
học bắt đầu lúc 8 giờ 40 sáng và kết thúc lúc 3 giờ 10 phút chiều. 
 
 
3. Hướng dẫn trở lại trường học 
 
Với lá thư này, học sinh và gia đình cũng sẽ nhận được hướng dẫn ‘Trở lại Trường học’ phác thảo một loạt các 
phương pháp mà nhà trường áp dụng để đảm bảo rằng trường học an toàn nhất có thể cho học sinh và nhân 
viên của trường. 
 
Điều quan trọng là sinh viên và nhân viên phải đọc kỹ điều này trước khi đến tại chỗ. 
 
 
4. Thử nghiệm kháng nguyên nhanh (RATS) 
 
Học sinh và gia đình có thể đã nghe nói rằng Chính phủ Tiểu bang đang giới thiệu Thử nghiệm Kháng nguyên 
Nhanh cho học sinh và nhân viên trong bốn tuần đầu tiên của học kỳ. 
 
Các xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh sẽ có sẵn từ trường học, tuy nhiên, ở giai đoạn này chúng vẫn chưa đến. 
 
Nếu họ đến vào Thứ Hai hoặc Thứ Ba, các gia đình sẽ có thể nhận chúng từ cửa thư viện (lối vào Phố Winifred). 
Chúng tôi sẽ sms nếu / khi chúng có sẵn. 
 
Nếu họ đến sau Thứ Tư, chúng tôi sẽ gửi các Bài kiểm tra Kháng nguyên Nhanh về nhà cho học sinh và thông 
báo cho gia đình bằng tin nhắn sms rằng học sinh đã nhận được. 
 
Học sinh sẽ nhận được một gói năm bài kiểm tra trong Tuần 1 và năm bài kiểm tra khác trong Tuần 3. 
 
 



 

 

5. Tôi làm xét nghiệm Kháng nguyên Nhanh khi nào và như thế nào? 
 
Kiểm tra là tự nguyện.Học sinh nên làm Bài kiểm tra Kháng nguyên Nhanh hai lần một tuần. Chúng tôi đề nghị 
sáng thứ Hai và thứ Năm trước giờ học. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về Thử nghiệm kháng nguyên 
nhanh, bao gồm video bằng 33 ngôn ngữ trên mạng. 
 
6. Chúng tôi phải làm gì nếu con tôi có kết quả dương tính? 
 
Nếu một học sinh kiểm tra COVID dương tính: 
 
a) Vui lòng làm theo lời khuyên được nêu tại https://www.coronavirus.vic.gov.au/rapid-antigen-tests và đảm 
bảo rằng kết quả dương tính được báo cáo cho Sở Y tế. 
 
b) Cách ly bảy ngày kể từ ngày kết quả xét nghiệm dương tính. 
 
c) Thông báo cho nhà trường trong thời gian sớm nhất. 
 
 
7. Điều gì xảy ra nếu ai đó trong nhà của chúng ta có kết quả dương tính? 
 
Vì liên lạc tại nhà, học sinh phải cách ly ở nhà trong bảy ngày và không thể đến trường. Xin vui lòng cho nhà 
trường biết thông qua các thủ tục nghỉ học bình thường. 
 
 
8. Thông báo cho gia đình các trường hợp dương tính với COVID trong trường. 
 
Các trường hợp tiếp xúc với COVID dương tính với nhà trường không cần phải cách ly nữa. 
 
Để hỗ trợ các gia đình theo dõi con cái của họ, Trường sẽ thông báo cho cộng đồng về bất kỳ trường hợp tích 
cực nào qua PAM và email. 
 
 
9. Thông gió và lọc không khí 
 
Hệ thống thông gió trong toàn Trường rất tốt và nồng độ CO2 được theo dõi thường xuyên. Chúng tôi có 44 
máy lọc không khí trong toàn trường, có nghĩa là tất cả các lớp học và những nơi có học sinh và nhân viên 
hòa vào nhau đều được che phủ tốt. 
 
Cuối cùng, ngoài việc tiếp tục thực hành vệ sinh tốt và tuân theo các quy tắc xã hội, điều quan trọng là học 
sinh phải ở nhà nếu chúng không khỏe. 
 
Tôi cảm ơn tất cả các gia đình và học sinh vì đã tiếp tục có tinh thần tốt và sự hỗ trợ của các bạn trong việc 
vượt qua những thử thách trong vài năm qua. Chúng tôi đang mong đợi một khởi đầu tuyệt vời cho năm và 
một năm 2022 thực sự tốt đẹp. 
 
Trân trọng 

 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 


