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 HOC KY 2 2020 - TƯ VẤN CHO PHỤ HUYNH VÀ HOC SINH VỀ GIAI ĐOẠN 1 
    TRỞ LẠI TRƯỜNG TỪ NGÀY THỨ HAI 11 THÁNG 5 
 
Kính gửi các Bậc Phụ Huynh / Người chăm sóc và Học sinh, 
 
Cảm ơn sự hợp tác của bạn trong thời gian thử thách học tại nhà này! Học sinh đang tham gia trong việc học 
bài và làm bài, và chúng tôi cảm ơn cha mẹ và người chăm sóc đã hợp tác với chúng tôi để đảm bảo học sinh 
tiếp tục học tại trường trung học Prairiewood. 
 
Chúng tôi hiện đang chuẩn bị chào đón học sinh trở lại vào tuần tới từ Thứ Hai, 11 Tháng Năm. Điều này 
phù hợp với mô hình Trở về trường học giai đoạn 1 đang được triển khai bởi Bộ Giáo Dục NSW. Học sinh 
sẽ đi học một ngày một tuần và những ngày khác thì học ở nhà. Bộ Giáo Dục giải thích về lợi nhuận theo 
giai đoạn trên trang web ở đây: 
https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-famflower/managed-return-to-school-guide-for-
famflower. 
 
Giai đoạn 1 Trở lại trường từ ngày 11 tháng 5 tại PHS 
 
Lớp 7 - CHỈ trở lại vào Thứ Hai 
Lớp 8 - CHỈ trở về vào Thứ Tư 
Lớp 9 - CHỈ trở về vào Thứ Ba 
Lớp 10 - CHỈ trở về vào Thứ Năm 
Lớp 11 - CHỈ trở về vào Thứ Sáu 
Lớp 12 - Quay trở lại vào Thứ Sáu Tuần A và Thứ Sáu Tuần B và Thứ Năm chỉ trong Tuần B. Lớp 12 
cũng có thể đến trưòng vào Thứ Hai Tuần A Tiết 3 - 6 và Thứ Hai Tuần B Tiết 5-6 để được trợ giúp 
trong các công việc học tập chính. 
 
Học sinh nên mang theo hoặc bất kỳ thiết bị nào được cho mượn ở trường và nhớ sạc pin đầy đủ, vì việc học 
sẽ tiếp tục trực tuyến. 
Học sinh cũng nên mang theo bất kỳ sách bài tập hoặc sách giáo khoa mà các em đang sử dụng cho chủ đề 
trước dịch COVID-19 và các thiết bị thông thường. Nếu cần bất cứ điều gì khác, giáo viên sẽ tư vấn cho học 
sinh trên Lớp học Google, để các em chuẩn bị cho việc học tập của mình tại trường. 
 
Gia đình nào cần cho con mình đi học mỗi ngày thì vẫn tiếp tục như vậy và sẽ không có bất cứ học sinh nào 
bị từ chối. Xin hãy ở trong xe của bạn khi thả học sinh và không vào trường trừ khi bạn có một cuộc hẹn. 
Mọi thông tin liên lạc với nhà trường phải qua điện thoại và e-mail. 
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Lớp 7-10 
 
Lớp 7-10 sẽ tuân theo THỜI KHÓA BIỂU MỚI của họ như được nêu trên Trang web Học Tại Nhà. Khi 
học sinh đi học, các em sẽ làm bài trực tuyến, trên cùng một đơn vị công việc giống như khi các em học ở 
nhà. Các em có thể sẽ không có giáo viên thông thường và họ sẽ ở trong các lớp học khác với thời khóa biểu 
cũ. Sẽ có một giáo viên ở mỗi phòng nhưng có ít học sinh hơn. Vào những ngày mà học sinh không ở 
trường, chúng vẫn phải học ở nhà theo cùng thời gian biểu giống như ngày khi chúng học tại trường. 
 
Học sinh từ Lớp 7-10 sẽ tham gia ba bài học mỗi ngày. Mỗi bài học là một 'Khối học tập' có cùng thời gian 
cho mỗi tiết học với 2 x 50 phút và thời gian nghỉ trưa và ăn trưa bình thường được lên lịch. Một ngày thông 
thường là 3 bài học, ví dụ: Toán, tiếng Anh và một bài học mới có tên Re-Connect và Belong. Mục đích của 
Re-Connect và Belong là cho phép học sinh tham gia vào một hoạt động do chính họ lựa chọn khi họ kết 
nối lại với trường học, bạn bè và giáo viên. 
 
Trong Khối học tập Re-Connect và Belong, họ sẽ chọn một hoạt động mà họ muốn tham gia. Một loạt các 
hoạt động đã được lên kế hoạch và các hoạt động mà họ chọn có thể thay đổi mỗi tuần. 
 
Lớp 11 & 12 
 
Lớp 11 và 12 sẽ tuân theo thời gian biểu được điều chỉnh một chút của họ như họ đã làm kể từ đầu học kỳ 
này. Cấu trúc dòng mới có thể được tìm thấy ở đây và thời gian biểu của họ đã được gửi qua email cho họ 
tuần trước. Lớp học của họ có thể thay đổi, nhưng chủ yếu, họ sẽ có giáo viên thường xuyên và họ sẽ tiếp 
tục với những bài học họ đã hoàn thành trong khi học ở nhà. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để khôi phục các 
bài học thực tế nếu có thể, trong khi tuân thủ các yêu cầu khoảng cách xã hội. Giáo viên sẽ tư vấn cho sinh 
viên trong các bài học trên Lớp Google nếu họ cần mang theo bất cứ thứ gì cho các bài học thực tế. 
 
Sự Mong muốn đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả học sinh và giáo viên 
 
An toàn là ưu tiên hàng đầu trong đại dịch COVID 19. Mong học sinh sẽ xử một cách có trách nhiệm, trong 
đó nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, bạn bè và thầy cô của mình, những người 
s ẽ có nguy cơ mắc d ịch COVID 19 cao hơn. Một số giáo viên sẽ làm việc tại nhà vì họ dễ bị lây nhiễm 
COVID 19 này hơn. 
 
Học sinh sẽ được dự kiến: 
 
● Ở nhà khi không khỏe. Phụ huynh không được cho học sinh đến trường nếu cảm thấy không khỏe. Nếu 
một học sinh không khỏe trong ngày học, họ sẽ không được ở lại phòng Y T ế. Phụ huynh phải đến trường 
rước  con về. 

(Chúng tôi rất biết ơn nếu  các bạn cẩn trọng hơn là kiểm tra nhiệt độ con mình trước khi đi học. 

• Hỗ trợ giữ cho bàn học và thiết bị trường học sạch sẽ theo chỉ dẫn của giáo viên. Điều này sẽ bao gồm 
các em học sinh thường xuyên quét sạch không gian làm việc của họ cho sự an toàn của họ. 

● Tham gia rửa tay thường xuyên, đặc biệt là trước khi ăn trong giờ nghỉ 
● Không chia sẻ đồ uống hoặc thực phẩm - mang theo một chai nước để có  thể châm  
nước  thêm từ máy chứ các em không được uống trực tiếp từ máy nước. 
● Giữ khoảng cách 1,5 m với các học sinh khác bất cứ khi nào có thể - điều này có thể được duy trì trong 
lớp học cho các học sinh Lớp 7 – 10 cũng như Lớp 11&12. 
● Duy trì khoảng cách xã hội trong hành lang và khi xếp hàng - đánh dấu sàn bên ngoài các khu vực chính, 
khi thích hợp 
● Mang theo tất cả các thiết bị của riêng họ bao gồm bút, máy tính, BYOD với bộ sạc, keo dán và bất cứ thứ 
gì cần thiết vì các em không được chia sẻ với nhau. 

● Ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay nếu cần thiết để tránh lây nhiễm. Tránh chạm vào mặt. 



• Sử dụng xà phòng, thuốc khử trùng và các vật dụng y tế khác một cách có trách nhiệm - tốt nhất nên tự 
mang theo thuốc khử trùng 

● Không tham gia các trò chơi bóng, ngoại trừ bóng ném, trong giờ giải lao do nguy cơ nhiễm trùng 
Nếu tất cả chúng ta tuân thủ các nguyên tắc này, chúng ta có thể tự tin trong giai đoạn trở lại trường này. 
Ngoài ra, chúng tôi có thuốc khử trùng tay trong mỗi lớp học. Hơn nữa, việc tăng cường làm sạch đang được 
thực hiện với sự chú ý đặc biệt đến việc làm sạch bàn, tay nắm cửa, phòng tắm và các bề mặt cảm ứng cao 
khác. 
Học sinh nào không tuân thủ các yêu cầu về sức khỏe và an toàn này sẽ được nhắc nhở về những kỳ 
vọng của chúng tôi và quy tắc kỷ luật của trường. 
 
Vận chuyển 
 
Xe buýt của trường sẽ chạy vào thời gian bình thường trước và sau giờ học. 
 
Đồng phục 
 
Mong học sinh mặc đồng phục trường đầy đủ vào những ngày họ đi học. Trong thời tiết lạnh hơn, xin nhớ 
đảm bảo bạn mua đồ đồng phục để giữ ấm cho bạn (ví dụ: quần dài và áo khoác PHS. Nhà trường sẽ liên lạc 
phụ huynh nếu học sinh nào không mặc đồng phục. 
 
Căng Tin 
 
Căng tin chỉ bán với một số ít đồ ăn hiện có. Đồ uống đóng chai sẽ được bán. Chúng tôi khuyến khích nếu 
có thể, cha mẹ cung cấp đ ồ ăn và nước cho con. 
 
Hỏi và Đáp của Bạn 
 
Tôi có phải cho con đi học lại hoặc tôi được chọn tiếp tục cho con học ở nhà? 
Chính phủ và Bộ Giáo dục đang khuyến khích học sinh quay trở lại theo Kế hoạch Giai đoạn 1 của mỗi 
trường. Chúng tôi tin rằng đó là lợi ích Học tập và phúc lợi cuả học sinh. Tuy nhiên nó không bắt buộc. Xin 
vui lòng thông báo cho nhà trường ghi rõ tên và lớp con mình nếu bạn cho con học ở nhà. 
 
Tôi có thể thay đổi ngày con tôi đi học không? 
 
Không, điều phối từng khối  lớp cho phép chúng tôi quản lý một cách tổng thể các công việc đầy thách thức 
và phức tạp thường ngày. 
 
Bạn có thể nêu rõ cách học sinh sẽ tiến hành học tập? 
 
Trong Giai đoạn 1, tất cả các lớp vẫn được thiết lập để hỗ trợ học tập từ xa. Dù ở trường hay ở nhà, học sinh 
từ lớp 7 đến lớp 10 sẽ tham gia vào công việc trực tuyến trong giờ học. Vào ngày được chỉ định, học sinh có 
thể tìm kiếm sự làm rõ và hỗ trợ trong giờ học từ giáo viên giám sát. Đối với học sinh Lớp 11 & 12, sẽ có 
nhiều bài giảng trực tiếp và rõ ràng hơn trong bài học, nhưng công việc vẫn sẽ có sẵn trên mạng cho học 
sinh nào không thể đến  trường. 
 
Chúng tôi mong được chào đón các em học sinh của chúng tôi trở lại. 
 
Trân trọng, 
 

Belinda Giudice 

Hiệu Trưởng 
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