
 
Kính gửi Phụ huynh / Người chăm sóc, 
 
Chào mừng đến với Đêm gia đình! 
 
Dưới đây là tóm tắt những điểm chính của bài thuyết trình. 
 
Nhóm mục vụ cho năm 2022 sẽ bao gồm các nhân viên sau: 
 
● Lãnh đạo cấp: Cô Stella Alexopoulos 
● Attard: Mrs Sangeeta Arora & Mr Peter Danger 
● Edison: Ms Marcelle Gusman & Mr Tung Phan 
● Clark: Mr James Younan & Ms Brenda Williams 
● Hollows: Mr Justin Mead & Ms Giselle Grant 
 
Nhóm mục vụ cho học sinh lớp 8 là để các em: 
 
1. Phát triển như một học sinh CRC. Để xây dựng các mối quan hệ, tính cách, khả 
năng phục hồi và sự tự tin. 
 
2. Hiểu được cảm xúc của bản thân và người khác. 
 
3. Khám phá các chiến lược an sinh xây dựng khả năng phục hồi, khả năng tự 
quản lý cảm xúc và sức khỏe. 
 
4. Phục vụ những người khác và cộng đồng của họ thông qua Chương trình Tham 
gia8. Học sinh được giao các nhiệm vụ như cổng, cờ, cho cá ăn, ngân hàng thức 
ăn, tái chế, v.v. 
 
Trại lớp 8 sẽ diễn ra vào Thứ 4 ngày 30 tháng 3 đến Thứ 6 ngày 1 tháng 4. 
 
Mọi biện pháp sẽ được thực hiện để quản lý rủi ro Covid. Tất cả nhân viên và học 
sinh phải tuân theo các quy trình an toàn của Covid như vệ sinh (rửa tay / khử 
trùng), duy trì giới hạn mật độ và đeo khẩu trang trong nhà, và ở những nơi không 
thể có sự xa rời xã hội. 
 
Để duy trì bong bóng, sẽ có tối đa 15 học sinh cho mỗi nhóm, với một giáo viên và 
một hỗ trợ viên cho mỗi nhóm. 
 
Tất cả nhân viên và học sinh phải hoàn thành bài kiểm tra RAT vào buổi sáng của 
trại (Thứ Tư ngày 30 tháng 3) và sau ngày cuối tuần của trại (Thứ Hai, ngày 4 
tháng 4) để xác nhận rằng họ không có Covid. 
 
Nếu bất kỳ học sinh nào có các triệu chứng giống như cúm trong trại, họ sẽ được 
yêu cầu hoàn thành RAT. Nếu kết quả dương tính, các em sẽ được trở lại trường 
học và phải làm xét nghiệm PCR càng sớm càng tốt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Các bữa ăn sẽ được phục vụ bởi nhân viên khách sạn và dùng ngoài trời nếu có 
thể. Chỗ ngồi sẽ được phân bổ cho mỗi nhóm tại các địa điểm / khu vực riêng 
biệt. 
 
Các thiết bị phòng tắm và nhà vệ sinh sẽ được phân bổ cho các nhóm và sẽ được 
nhóm được chỉ định sử dụng trong suốt thời gian của trại. 
 
Để đảm bảo bạn cảm thấy thoải mái khi cho con mình tham dự, chúng tôi cung 
cấp các lựa chọn sau cho trại: 
 
Lựa chọn 1: (Ở lại trong ngày) Học sinh tham gia trại trong ngày để tham gia các 
hoạt động và về nhà vào cuối ngày. Học sinh sẽ được đưa đón bằng xe buýt đến 
và đi từ trại. 
 
Lựa chọn 2: (Ở trong cabin) Học sinh tham dự trại như bình thường và ngủ trong 
cabin (tổng cộng 3 học sinh / cabin). 
 
 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng yêu cầu trẻ nhập câu hỏi vào phần trò 
chuyện trong cuộc họp. 
 
 
 


