
 

 

23 tháng 6 năm 2022 
 
 
Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Như bạn đã biết, theo lời khuyên từ Quyền Giám đốc Y tế Victoria. 
Chính phủ gần đây đã công bố những thay đổi đối với trật tự đại dịch. 
 
Sẽ không còn yêu cầu bắt buộc về tiêm chủng đối với nhân viên làm việc trong lĩnh vực chính 
các trường học. Thay đổi này sẽ có hiệu lực từ 11.59 tối Thứ Sáu ngày 24 tháng 6, có hiệu lực từ đầu Học kỳ 3 
Năm 2022. 
 
Với gần như 100% nhân viên trường học hiện đã được tiêm chủng trên toàn tiểu bang Victoria, điều này sẽ 
gây ra ít thay đổi đối với trường học. 
 
Là một phần của những thay đổi, từ 11 giờ 59 phút tối Thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022, cha mẹ và người 
chăm sóc có COVID-19 có thể vận chuyển bằng phương tiện cá nhân đến trường tiểu học hoặc trung học. 
khi không có người thay thế để hỗ trợ. Điều này có nghĩa là cha mẹ và người chăm sóc sẽ có thể tự cô lập 
COVID để đưa trẻ đến trường bằng phương tiện cá nhân. Các 
phụ huynh hoặc người chăm sóc phải trực tiếp đến và đi từ trường. Họ phải ở trong xe lúc 
mọi lúc và luôn phải đeo khẩu trang. 
 
Các thành viên gia đình được yêu cầu tiếp tục báo cáo các trường hợp dương tính với COVID-19 cho cả Bộ 
của Y tế và trường. 
 
Quý vị cũng phải cho nhà trường biết nếu con quý vị là người F1. Sinh viên là những người liên hệ thân 
thiếtvà muốn tham dự vẫn phải mất 5 RAT trong 7 ngày và đeo khẩu trang khi ở trong nhà nếu họ 
từ 8 tuổi trở lên. 
 
Học sinh nên tiếp tục ở nhà nếu không khỏe, ngay cả khi kết quả xét nghiệm RAT âm tính. 
Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn khi chúng tôi tiếp tục thực hiện những điều chỉnh này. 
 
 
Trân trọng 
 

 
 
Christina Utri 
Hiệu trưởng 
 


