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LỜI KHUYÊN DÀNH CHO CÁC PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH TRỞ LẠI DẠY HỌC TRỰC DIỆN TỪ 
                                                         NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2020 
 
Kính Gửi Quý Phụ Huynh / Người Chăm Sóc và Học Sinh 

 
Vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 5 Năm 2020, NSW Premier Gladys Berejiklian tuyên bố quay trở lại việc giảng dạy 
trực tiếp cho học sinh trong tất cả các trường công lập ở bang NSW, có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 25 tháng 5 
sắp tới. Do đó, chúng tôi mong được chào đón học sinh trở lại toàn thời gian từ thứ Hai. 

 
Theo lời khuyên của Chính phủ NSW, việc trở lại trường học gián đoạn một ngày một lần đã rất thành công. 
Thật tuyệt vời khi thấy học sinh lớp 12 trở lại trường học nhiều hơn khi các em học trực tuyến. Chúng tôi vẫn 
luôn đặt hàng đầu về chất lượng giảng dạy và  thành tích học tập của học sinh. Tôi muốn nhân cơ hội này để 
đặc biệt cảm ơn và ghi nhận đến toàn thể thầy cô/nhân viên tại trường trung học Prairiewood vì những nỗ lực 
của họ trong suốt thời gian học tập ở nhà này. 

 
Tôi muốn trấn an bạn rằng sự an toàn của cộng đồng vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chính phủ và các 
cơ quan y tế có liên quan đã đảm bảo rằng việc chào đón học sinh trở lại là an toàn và không cần phải có sự 
giãn cách xã hội nghiêm ngặt đối với học sinh. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố các biện pháp quan trọng về sức 
khỏe và vệ sinh. 

 
Những điểm quan trọng cần lưu ý liên quan đến thói quen ở trường giúp giảm thiểu rủi ro COVID-
19: 

 
• Tăng Cường Làm Vệ Sinh - Việc làm sạch thêm nhà vệ sinh, bồn nước và khu vực tiếp xúc cao đang diễn ra 
như một phần trong cam kết của Bộ Giáo dục, để đảm bảo các trường học được an toàn. 

 
• Nâng Cao Thực Hành Vệ Sinh - Chúng tôi đã mua một số dụng cụ khử trùng tay và mỗi phòng học có một 
bộ dụng cụ chứa khăn giấy, nước xịt rửa và thuốc khử trùng. Như đã được nói rõ với các sinh viên thông qua 
các cuộc họp năm, học sinh dự kiến sẽ lau sạch bàn họ đang sử dụng mỗi bài học và vệ sinh và rửa tay thường 
xuyên. 

 
• Mang Theo Thiết Bị Của Riêng Mình (BYOD) - Chúng tôi khuyến khích học sinh tiếp tục mang thiết bị 
điện tử của mình đến trường để hỗ trợ cho việc dạy và học. Học sinh mang theo thiết bị của riêng mình cũng sẽ 
giảm việc chia sẻ thiết bị. Công nghệ và thiết bị học tập thường xuyên được làm sạch. 

 
• Thay Đổi Cách Điểm Danh - Để ngăn chặn việc giảm thiểu chuyển động trong toàn trường và nó là một 
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chiến lược hỗ trợ tạm thời, từ bây giờ điểm danh sẽ được chấm chính thức trong tiết học đầu . Một hồi chuông 
cảnh báo năm phút sẽ vẫn xảy ra để đảm bảo học sinh đến lớp đúng giờ. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tin nhắn SMS 
hàng ngày cho phụ huynh nếu học sinh không có mặt. 

 
• Thăm viếng Trường - Lời khuyên trong giai đoạn này vẫn không thay đổi. Các hướng dẫn hiện hành nêu rõ: 
Không nên có một ai đến thăm viếng trường trừ khi chúng là thiết yếu. Các cuộc họp tốt nhât nên họp trên trưc 
tuyến bất cứ nơi nào có thể. Các cuộc họp với cha mẹ sẽ chỉ diễn ra thông qua cuộc hẹn với các thầy cô đó mà 
thôi. Chúng tôi trân trọng yêu cầu người lớn tuân theo sự hướng dẫn giãn cách xã hội. Phụ huynh và người 
chăm sóc sẽ được liên lạc nếu con họ không khỏe và họ phải về nhà. Trong trường hợp này, xin vui lòng gọi khi 
bạn đến và chúng tôi sẽ đăng xuất cho con bạn. 

 
• Kinh thánh hiện không hoạt động theo lời khuyên của Bộ Giáo dục - Như bạn biết, Kinh thánh là một 
hoạt động tùy chọn dành cho học sinh tại các trường công lập ở tiểu bang NSW. Chúng tôi hiện đang dạy Kinh 
thánh sau bữa trưa mỗi chiều Thứ Ba. Quy trình Giáo dục Tôn giáo Đặc biệt nêu rõ ‘Hiệu trưởng phải đảm bảo 
rằng không có hướng dẫn học tập hoặc hoạt động chính thức nào xảy ra trong thời gian dành cho SRE. Vì 
không có nhà cung cấp nào sẵn sàng giám sát Kinh thánh trong nhiều lớp học của chúng tôi và không có giảng 
dạy chính thức nào xảy ra đối với học sinh không Kinh thánh, cho đến khi các nhà cung cấp của chúng tôi trở 
lại, học sinh sẽ được phép rời khỏi mỗi thứ ba vào cuối tiết 5 (1:55 chiều). Điều này sẽ hỗ trợ việc học riêng và 
/ hoặc học sinh tham gia Kinh thánh trực tuyến. Giám sát tối thiểu sẽ vẫn được cung cấp cho các học sinh nào 
vẫn còn ở trường. Đối với những học sinh nào muốn tham gia vào học Kinh thánh trực tuyến, các trang web sau 
đây đã được chia sẻ với nhà trường. 

 
- Cổng thông tin giáo trình Christian SRE kết hợp - https://thinkfaith.com.au/ 
- Cổng thông tin giáo trình SRE Công giáo - https://www.ccress.org.au/learning-from-home-sre-lessons/ 

- Cổng thông tin giáo trình SRE của Hiệp hội các dự án từ thiện Hồi Giáo –  

https://www.icpa.org.au/high-school-scripture-material/  

 
• Cân nhắc về các Hoạt Động Thể Thao & Thể Chất - Khi học sinh trở lại đối mặt toàn thời gian để học, các 
chương trình thể thao và hoạt động thể chất ban đầu sẽ tập trung vào các môn thể thao không tiếp xúc (ví dụ: 
Bóng bàn, Cầu lông, Bóng ném, v.v.). Điều này áp dụng cho các hoạt động lớp học, giờ nghỉ và ăn trưa. 

 
Cảm ơn bạn vì bạn đã đối phó với các thách thức của COVID-19, bao gồm việc chuyển sang học tại nhà và cân 
bằng việc học của con bạn với sự sắp xếp công việc và sự trở lại trường đã xảy ra từ ngày 11 Tháng Năm. 

 
Cuối cùng, tôi xin đính kèm tài liệu hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Hướng dẫn cho học sinh trường học ở tiểu bang 
NSW trở lại học tập trực tiếp cho phụ huynh và người chăm sóc. Hướng dẫn này cung cấp thêm thông tin về 
cách các trường công lập ở tiểu bang NSW sẽ hoạt động từ ngày 25 tháng 5. Thông tin này đã được dịch sang 
tiếng Việt và tiếng Ả Rập để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi. (LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI) 
Thông tin bổ sung từ Bộ Giáo dục có thể được cung cấp tại: https://education.nsw.gov.au/inside-the-
depidor/covid-19/school-staff/term-2-2020-guferences-for-schools 
Chúng tôi mong được chào đón các học sinh của chúng tôi trở lại học tập toàn thời gian trong khuôn viên 
trường. Vui lòng tiếp tục kiểm tra trang web của trường, trang Facebook của chúng tôi và SkoolBag để cập nhật 
thường xuyên. Như mọi khi, xin vui lòng liên hệ với nhà trường về những lần trở lại trường sắp xếp này. 

 

Trân Trọng, 
  
Bà Belinda Giudice 
Hiệu Trưởng 
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