
 

 

 
 
 
Ngày 07 tháng 3 năm 2022 

 

 

Kính gửi quý phụ huynh 

 

Trong hai năm qua, đại dịch COVID-19 có nghĩa là nhiều học sinh đã bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm các hoạt động 

ngoài trời trong một môi trường có tổ chức, xã hội và hỗ trợ. 

 

Chính phủ Victoria đang tạo cơ hội cho các học sinh đủ điều kiện tham gia chương trình cắm trại miễn phí 

như một phần của sáng kiến Khởi đầu Tích cực vào năm 2022, trong thời gian nghỉ học năm 2022. 

 

Trại miễn phí cho sinh viên đủ điều kiện 

Hội trại là một cách tuyệt vời để những người trẻ tuổi xây dựng sự tự tin, trải nghiệm các hoạt động mới, học 

các kỹ năng lãnh đạo, kết nối xã hội và kết bạn mới. 

 

Các chương trình cắm trại trong kỳ nghỉ có thể bao gồm từ trải nghiệm qua đêm đơn lẻ đến trải qua vài đêm. 

 

Trong khi ở trong trại, con bạn có thể tận hưởng một loạt các hoạt động xã hội và phiêu lưu, có thể bao gồm 

thử thách đồng đội, đi bụi, định hướng, dựng chòi, nấu ăn, vẽ tranh với thiên nhiên, các khóa học trên dây, 

leo núi và chèo thuyền. Các nhà cung cấp trại sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tất cả học sinh đều có thể tiếp 

cận được các cơ sở này, đồng thời sẽ liệt kê các cơ sở của họ và các hỗ trợ sẵn có trên trang web Positive 

Start. 

 

Hãy bày tỏ sự quan tâm của bạn ngay hôm nay 

 

Chỗ có hạn, vì vậy nếu bạn quan tâm đến cơ hội này cho con em mình, 

hãy đăng ký quan tâm càng sớm càng tốt. Đăng ký đóng vào Thứ Sáu ngày 

25 tháng 3 năm 2022. 

 

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả cách đăng ký, hãy truy cập 

https://vacsdata.educationapps.vic.gov.au/PositiveStartHolidayCamps 

hoặc quét mã QR. 

 

Trong vòng hai tuần kể từ khi đăng ký sở thích của con bạn, bạn sẽ được 

cung cấp thêm thông tin bao gồm danh sách các trại nghỉ lễ có sẵn và cách đặt phòng. 

 

Thông tin về các trại miễn phí dành cho sinh viên đủ điều kiện 

Những học sinh nào đủ điều kiện tham gia các trại nghỉ lễ miễn phí? 

Học sinh đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau đây sẽ đủ điều kiện tham gia trại nghỉ miễn phí: 

• theo học tại một trường học đã bị đóng cửa từ năm ngày trở lên do COVID-19 vào năm 2021 

• có đơn đăng ký tổ chức Hội trại, Thể thao và Du ngoạn (CSEF) được phê duyệt cho năm 2022 

• có cha / mẹ giữ thẻ giảm giá hợp lệ đã được kiểm tra phương tiện (ví dụ: Thẻ Chăm sóc Sức khỏe, 

Người tìm việc, Trợ cấp cho người mới bắt đầu, Trợ cấp Hỗ trợ Người khuyết tật) 

• cư trú trong dịch vụ chăm sóc ngoài nhà (tạm thời hoặc lâu dài) 

• là học sinh khuyết tật 

• xuất thân từ người tị nạn 

• là sinh viên Bản địa. 

 



 

 

Các trại nghỉ lễ là khi nào? 

Các trại nghỉ lễ sẽ diễn ra trong các kỳ nghỉ học năm 2022 - Học kỳ 1 (tháng 4), học kỳ 2 (tháng 6 / 

tháng 7) và học kỳ 3 (tháng 9). 

 

Chi phí bao nhiêu? 

Các trại này hoàn toàn miễn phí cho các gia đình đủ điều kiện. Bạn sẽ không mất bất cứ chi phí nào 

cho con bạn tham gia các buổi cắm trại. Hầu hết các trại đều có thể tổ chức vận chuyển từ các địa 

điểm trung tâm; tuy nhiên, đối với một số trại, cha mẹ có thể cần cung cấp phương tiện di chuyển 

cho con mình. Thông tin cụ thể về vận chuyển sẽ được cung cấp bởi các nhà cung cấp trại cá nhân. 

 

Con tôi cần bao nhiêu tuổi? 

Học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 12 kể từ đầu năm học 2022 có thể tham dự các chương trình trại hè. 

 

Liệu con tôi có được đi cùng bạn bè của chúng không? 

Con của bạn có thể đi cắm trại với bạn bè của chúng nếu chúng đặt trước để đi đến cùng một trại và 

có sẵn những địa điểm. Tuy nhiên, bạn bè của con bạn có thể không đủ điều kiện nhận tài trợ cho 

trại nghỉ lễ miễn phí của Positive Start. Chỉ những gia đình đủ điều kiện mới có thể đặt trước qua 

Positive Start. Hãy nhớ rằng con bạn cũng sẽ có cơ hội kết bạn mới và xây dựng mối quan hệ với 

học sinh từ các trường khác. 

 

Có những loại trại nào? 

Sẽ có một danh sách các trại mà bạn có thể chọn. Mỗi trại sẽ có một mô tả ngắn gọn bao gồm địa 

điểm, thời gian của trại (số ngày), ngày tổ chức, cách đến đó và danh sách các hoạt động để giúp 

bạn quyết định trại nào phù hợp nhất với con mình. 

 

Những biện pháp an toàn chung nào được áp dụng để đảm bảo trại an toàn cho học sinh? 

Các cơ sở và địa điểm của trại được xem xét hàng năm và được công nhận bởi một hệ thống công 

nhận quốc gia độc lập để đảm bảo chúng đáp ứng thực tiễn tốt nhất và tất cả học sinh được chăm 

sóc tốt nhất. Tất cả các hoạt động của trại đều tuân theo các tiêu chuẩn an toàn quốc gia. Tất cả các 

nhân viên đều có Kiểm tra Làm việc với Trẻ em, và trải qua một quá trình giới thiệu và kiểm tra kỹ 

lưỡng như một phần của quá trình làm việc với trại. 

 

Những chiến lược COVIDSafe nào được áp dụng tại các trại? 

Tất cả các trại Khởi đầu Tích cực trong năm 2022 phải áp dụng Kế hoạch COVIDSafe phù hợp với 

lời khuyên của Bộ Y tế. Điều này bao gồm việc vận hành theo các thực hành COVIDSafe cập nhật 

như dọn dẹp thích hợp, thiết kế hoạt động, dịch vụ ăn uống, mật độ và bố trí chỗ ở. 

 

Trân trọng, 

 
Christina Utri 

Hiệu trưởng 

 
 

 
 

 


