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Hướng dẫn cho học sinh trở lại trường học trực diện tại các trường 
NSW  
Hướng dẫn này dành cho các bậc Phụ Huynh và người Chăm Sóc 
Thông tin đã được cập nhật vào ngày 19 Tháng 5 Năm 2020, cho đến khi có thông báo mới. 

Các trường học đã mở cửa và an toàn để học trực diện toàn thời 
gian 
Tất cả các trường đang trở lại học tập toàn thời gian trong khuôn viên trường từ Thứ Hai Ngày 25 
Tháng Năm. Tất cả các hoạt động của trường sẽ đựơc áp dụng phù hợp theo các hướng dẫn của Ủy 
Ban Bảo Vệ Sức Khỏe của Úc (AHPPC) và Bộ Y tế NSW. 

 
Học sinh không cần tuân theo các hướng dẫn giữ khoảng cách, nhưng nên tuân theo cách thực hành 
vệ sinh tốt như: 

 
• Rửa tay thường xuyên 
• Tránh dùng chung đồ uống hoặc thức ăn 
• Ho hoặc hắt hơi vào khuỷu tay của mình, hoặc vứt ngay khăn giấy sau khi dùng. 

Đi học 

 
Tất cả học sinh nên đến trường học trừ khi: 

 
• Học sinh có một giấy chứng nhận y tế nói rằng họ không thể quay trở lại trường học do bệnh 
tình sức khoẻ còn tiếp diễn. 
• Học sinh hiện không khỏe. 

 
Học sinh nào có giấy chứng nhận y tế ở nhà sẽ được hỗ trợ học tâp từ nhà phù hợp với các công việc 
nếu các em có thể. Những công việc này sẽ khác với những gì đã được cung cấp trong quá trình học 
tập ở nhà. Nếu bạn yêu cầu cung cấp công việc cho con bạn trong khi chúng ở nhà do tình trạng sức 
khỏe, bạn nên liên hệ với nhà trường để được hỗ trợ. 

 
Xin lưu ý, những học sinh sống chung với ng ười nào trong gia đình thuộc trong phạm trù của Ủy Ban 
Bảo Vệ Sức Khỏe của Úc (AHPPC) được xác định là có nguy cơ gia tăng, cũng nên đi học trừ khi bác 
sĩ tư vấn khác bằng văn bản. 
 

Nếu con bạn không khỏe, đừng gửi chúng đến trường. Còn nếu con bạn đang ở trường mà không 
khỏe thì bạn hoặc người mà được bạn chỉ định liên hệ khẩn cấp phải lặp tức rước con bạn về. Xin vui 
lòng đảm bảo chi tiết liên lạc của bạn được cập nhật. 

 
Nếu học sinh vắng mặt mà không có lý do y tế trong hơn ba ngày, điều này sẽ được ghi nhận là một 
sự vắng mặt trái phép và nhà trường sẽ luôn theo dõi. 

 
Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào để đưa con bạn trở lại trường học, xin vui lòng liên hệ với trường 
học của bạn. 
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Học Bạ và Đánh Giá 
 
Con bạn đã được đánh giá trong quá trình học tập ở nhà và sẽ nhận được bảng đánh giá bổ sung khi 
họ trở lại trường học. 

 
Bạn sẽ nhận được bảng Học Bạ Học Kỳ 1 của con bạn trước Tháng 8 (Tuần 6, Học kỳ 3). 
 
Đây có thể là phiên bản đơn giản hóa của Học Bạ mà bạn đã từng nhận. Các Trường được khuyến 
khích là nên thảo luận với phụ huynh về tiến trình của con bạn với bạn trước khi được gởi học bạ về 
nhà. 

 
Các Hoạt Động Của Trường 
 
Giáo viên sẽ tiếp tục theo cùng một chương trình học ngoại trừ một số hoạt động chưa được phép 
bây giờ. 
 
Các em có thể làm gì: 
 

• Sử dụng thư viện trường học 
• Tham gia vào các hoạt động thể thao không va chạm nhau 
• Học sinh Lớp 11 và 12 có thể tham dự các lớp học / hoạt động liên quan đến các môn học có 

sẵn trên các cơ sở khác 
• Vị trí làm việc của VET cho học sinh Lớp 12 có thể tiến hành từ Ngày 1 Tháng Sáu 2020. Lớp 

10 và 11 có thể tiến hành từ Học kỳ 3 2020. 
• Học nghề và thực tập sinh tại trường có thể được giới thiệu một nơi làm việc có liên quan khi 

nơi này hoạt động trở lại 
• Trung tâm đào tạo thương mại có thể hoạt động tại trường. 

 
Học sinh không thể làm gì: 

 
• Hội họp học sinh trong trường (trừ khi có thông tin quan trọng) 
• Tham quan trường học và du ngoạn bao gồm cả cắm trại 
• Kinh nghiệm làm việc 
• Hoạt động liên trường (tranh luận, thể thao liên trường) 
• Các hoạt động trong trường đòi hỏi phụ huynh hoặc các tình nguyện viên khác 
• Sử dụng hồ thủy trị liệu 
• Uống từ vòi nước - thay vào đó hãy mang theo một chai nước 
• Học sinh không thể tham dự trường TAFE để học nhưng có thể tiếp tục học trực tuyến. 

 
  

 Vệ sinh trường học và dụng cụ vệ sinh 
 
Trường học của bạn sẽ được nhận thêm sự bổ sung về làm sạch theo hướng dẫn của AHPPC và lời 
khuyên từ Bộ Y tế NSW. Các khu vực được nhắm mục tiêu bao gồm các khu vực có cảm ứng cao và 
các bề mặt cứng khác, tay nắm cửa, tủ khóa, công tắc đèn và tay vịn ở cầu thang và các khu vực hoạt 
động. Cũng sẽ có tăng cường thêm việc làm sạch nhà vệ sinh, các vòi nước và hơn nữa sẽ được 
cung cấp thêm xà phòng. 
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Trường học của bạn đã nhận được nguồn cung cấp xà phòng, thuốc khử trùng tay, giấy vệ sinh, khăn 
giấy, khăn lau khử trùng và thiết bị bảo vệ cá nhân. Nhà trường có thể đặt nguồn cung cấp này nhiều 
hơn khi cần thiết 
 
Sân trường 
 
Không nên có khách thăm viếng tại trường trừ khi cần thiết. Trường học của bạn có thể cung cấp 
hướng dẫn cho biết ai là người được coi là cần thiết . 
 
Trường học của bạn sẽ cho lời khuyên về việc đưa đón con. 
 
Bất cứ nơi nào có thể, P & C và các cuộc họp phụ huynh / người chăm sóc / giáo viên nên được tiến 
hành trực tuyến. 
 
Căng tin và cửa hàng đồng phục có thể mở theo quyết định của hiệu trưởng. 
 
Chăm sóc ngoài giờ học có thể tiếp tục hoạt động. 
 
Việc cộng đồng sử dụng các cơ sở trường học sẽ chỉ khuyến nghị cho những mục đích sử dụng cần 
thiết để tiếp tục giáo dục và với sự chấp thuận của hiệu trưởng. 
 
 
Trả lời các trường hợp COVID-19 
 
Có một kế hoạch rất rõ ràng để các trường học đáp lại với bất kỳ sự nghi ngờ hoặc xác nhận nào cho 
trường hợp COVID-19 tại trường của chúng ta. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế NSW và 
sẽ liên lạc với cha mẹ nếu có tình huống phát sinh. 
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