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Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021  
 
Kính Gửi Các Bậc Cha Mẹ và Những Người Chăm Sóc, 
 
Tôi cảm ơn tất cả các phụ huynh vì sự hỗ trợ không ngừng của các quý vị và đánh giá cao sự khó khăn đó trong quá 
trình Học từ nhà. Tuy nhiên, chúng tôi sắp chào đón tất cả học sinh trở lại trường vào Thứ Hai ngày 25 tháng 10.  
 
Dưới đây là những ngày chính và thông tin chi tiết để giúp bạn và gia đình chuẩn bị cho việc trở lại trường học.  
 
Lộ trình quay lại trường học  
 
Trong Học kỳ 4, học sinh sẽ trở lại trường theo cách tiếp cận theo từng giai đoạn, không có các hoạt động hòa nhập 
hoặc hoạt động tại trường. Hướng dẫn Lộ trình Trở về dành cho gia đình chứa nhiều chi tiết hơn. Chúng tôi cũng đã 
đính kèm tài liệu Trở lại Trường học - Lộ trình cho phụ huynh và người chăm sóc cũng cung cấp thêm thông tin chi 
tiết. 
 
Trong các trường học như trường của chúng tôi, nơi chúng tôi đã học ở nhà trong một thời gian dài, học sinh sẽ trở lại 
học trực tiếp với hệ thống COVID được NSW chấp thuận trên trang web của trường vào ngày 25 tháng 10 - cho Lớp 7-
11. Lộ trình trở lại trường học có thể thay đổi tùy thuộc vào lời khuyên từ NSW Health. Quý vị có thể cập nhật thông 
tin mới nhất trên trang Dịch vụ dành cho gia đình của chúng tôi, trang này cũng nằm trên trang đầu của trang web 
của chúng tôi. 
 
Hiện tại trường của chúng tôi đang hoạt động theo các hạn chế Cấp 3 Cộng. Khi những học sinh còn lại trở lại vào Thứ 
Hai ngày 25 tháng 10, chúng tôi vẫn còn giới hạn ở Cấp độ 3. Việc học trực tuyến sẽ ngừng đối với tất cả học sinh sau 
khi việc học trực tiếp tiếp tục vào ngày 25 tháng 10.  
 
Theo lời khuyên của Bộ Giáo dục và Y tế, chúng tôi sẽ giảm thiểu sự tương tác giữa các học sinh từ các giai đoạn khác 
nhau nên thời gian bắt đầu và kết thúc sẽ khác nhau đối với các nhóm khác nhau. (Hãy xem sự thay đổi về chuông 
thời gian đính kèm) 
 

Year groups Start time Finish time 
Year 7 & 8 8.45am 2.20pm 
Year 9 & 10 9.00am 2.30pm 
Year 11 8.30am 2.10pm 
Special Education 9am 2.20pm 

 

 Giờ điểm danh sẽ được điểm trong suốt tiết học 1 và tin nhắn SMS thông báo phụ huynh nghỉ học sẽ được gửi sớm 
nhất có thể)  

 
Căn tin sẽ mở cửa và nhân viên được tiêm phòng đầy đủ. Chúng tôi khuyến khích học sinh mang theo chai nước có 
thể bơm lại hơn là sử dụng máy nước. Cũng sẽ có những giờ giải lao và nghỉ trưa so le nhau để giảm thiểu việc lẫn lộn 
vào giờ giải lao. Các khu vực sân chơi sẽ thay đổi tùy theo các khu vực được sử dụng cho thể dục thể thao và giáo viên 
có sẵn để trực sân chơi. 
 
Học sinh nên mặc đồng phục thể thao đến trường cho tất cả các giờ học thể dục hoặc thể thao vì phòng thay đồ 
không được sử dụng. Tuy nhiên, học sinh sẽ cần mang giày da đầy đủ cho các môn học thực hành như môn TAS nếu 
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giày thể thao của họ có mũ lưới.  
 
Các lớp học sẽ có bình xịt kháng khuẩn và chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu học sinh lau bàn học của mình sau mỗi giờ 
học. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tự mang theo dụng cụ rửa tay và sử dụng nhiều lần trong ngày.  
 
Học sinh sẽ tuân theo thời khóa biểu bình thường của mình từ Học kỳ 3, nhưng một số phòng có thể đã thay đổi để 
tuân thủ các yêu cầu về thông gió. Có không gian mở hoặc được thông gió tốt sẽ làm giảm khả năng truyền COVID-19 
bởi vì các phần tử lây nhiễm được khuếch tán nhanh hơn trong không khí mở. Các cửa sổ sẽ được mở theo các yêu 
cầu của bộ luật xây dựng và các cửa ra vào lớp học sẽ được mở để cho phép luồng thông gió. Bộ sẽ tiếp tục làm việc 
với NSW Health để cung cấp cho chúng tôi lời khuyên và hướng dẫn về việc duy trì hệ thống thông gió tốt trong 
trường học của chúng tôi và chúng tôi sẽ tận dụng không gian ngoài trời của chúng tôi bất cứ khi nào. 
 
Sẽ không có hội họp, ngày thuyết trình, tốt nghiệp, du ngoạn hoặc các sự kiện thể thao bên ngoài. Chúng tôi sẽ thông 
báo bất kỳ thay đổi nào đối với tình huống này khi lời khuyên của NSW Health thay đổi. Như quý vị đã biết, Hội của 
chúng ta diễn ra vào Thứ Sáu Tuần B. Thay cho những buổi họp mặt này, học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 10 sẽ tham gia 
vào các bài học an sinh có ý nghĩa. Học sinh lớp 11 sẽ bắt đầu linh hoạt vào lúc 9h30 sáng, đây là giờ học đầu tiên của 
các em nhưng sẽ chỉ có 30 phút giải lao sau đó đến Tiết 4 và kết thúc học lúc 1 giờ chiều. Mỗi Thứ Sáu Tuần B Chương 
trình Ngày 10 của chúng tôi sẽ tiếp tục và tất cả học sinh sẽ kết thúc ngày học lúc 1 giờ chiếu theo giờ nghỉ so le của 
từng khối lớp.  
 
Lịch trinh mới sẽ được ban hành vào Ngày 25 tháng 10 vì có sự thay đổi phòng. 
 
Ngoài ra, vì những người dạy Kinh Thánh không thể tham dự tại trường theo các giới hạn ở Cấp độ 3, học sinh từ Lớp 
7 đến Lớp 10 sẽ kết thúc vào Thứ Ba Tuần A lúc 1:30 chiều. Chúng tôi sẽ bố trí việc cho họ ra khỏi lớp. Học sinh lớp 11 
sẽ tiếp tục các bài học theo thời gian biểu của mình và kết thúc lúc 2h30 chiều.  
 
Xin lưu ý: Sẽ có sự giám sát tối thiểu đối với bất kỳ học sinh nào cần có mặt tại  trường trong giờ học từ 8:30 sáng đến 
2:30 chiều. Xe buýt của trường sẽ chạy theo thời gian biểu bình thường của họ.  
 
Yêu cầu về mặt nạ  
 
Khi học sinh và nhân viên trở lại trường học vào ngày 25 tháng 10, tất cả nhân viên và học sinh từ Lớp 7 trở lên đều 
phải đeo khẩu trang khi ở trong nhà (trừ khi tập thể dục hoặc ăn uống). Học sinh và giáo viên không thể đến trường 
nếu họ không đeo khẩu trang. Học sinh được khuyến khích mang theo mặt nạ của riêng mình.  
 
Khẩu trang cũng là thứ bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng. Điều này áp dụng cho học sinh từ 13 tuổi 
trở lên, và nhân viên khi đi đến trường và từ trường và trong các chuyến dã ngoại của trường bằng phương tiện công 
cộng hoặc bằng dịch vụ vận tải thuê hoặc tư nhân.  
 
Trả lại thiết bị đã mượn  
 
Chúng tôi yêu cầu tất cả học sinh đã mượn máy tính xách tay, dongle, ipad và bất kỳ thiết bị học tập nào khác, vui 
lòng trả lại thư viện để các lớp có đầy đủ công nghệ cần thiết cho bài học của họ. 
 
 Học sinh từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vắc xin Pfizer và Moderna COVID-19  
 
Tất cả các nhân viên được yêu cầu tại trường hỗ trợ việc trở lại trường học sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ từ ngày 
18 tháng 10. Sau đó, kể từ ngày 8 tháng 11, tất cả nhân viên, nhà thầu, tình nguyện viên và học sinh sắp xếp học sinh 
tại một điểm trường sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ. Học sinh không bắt buộc phải chủng ngừa nhưng NSW Health 
khuyến cáo tất cả học sinh từ 12 tuổi trở lên chủng ngừa vắc-xin Pfizer hoặc Moderna COVID-19 càng sớm càng tốt 
trước khi trở lại trường. 
 
Hiện có đủ nguồn cung cấp vắc-xin Moderna cho các hiệu thuốc cộng đồng và vắc-xin Pfizer cho các Bác sĩ Đa khoa. 
Việc đặt trước có thể được thực hiện thông qua Công cụ Tìm kiếm Phòng khám Vắc xin. Tùy thuộc vào vị trí, đặt trước 
sẽ có sẵn trong vài ngày tới. 
 
Tiêm phòng COVID-19 là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại bệnh nặng và cũng làm giảm nguy cơ lây lan COVID-19 
cho người khác. Chủng ngừa COVID-19 ngay bây giờ sẽ giúp bảo vệ cả bạn, gia đình bạn và cộng đồng trường học của 
chúng ta.  
 
 

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/?lang=en
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Các nguồn phúc lợi cho sinh viên và gia đình  
 
Vui lòng dành chút thời gian để xem các tài nguyên về Đời sống của Bộ dành cho học sinh và gia đình cũng như Trang 
An sinh của trường chúng tôi. Bạn sẽ tìm thấy các công cụ hữu ích cho sức khỏe tinh thần và an sinh. Vui lòng liên hệ 
với chúng tôi nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để giúp bạn và con bạn chuẩn bị cho việc học tập trực diện trở 
lại hoặc nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về việc quay trở lại trường học.  
 
Trung tâm An sinh sẽ đóng cửa khi trường học trở lại vì mức độ ưu tiên là tất cả học sinh phải ở trong lớp và việc hòa 
nhập phải giảm bớt. Những sinh viên cần hỗ trợ về sức khỏe nên điền vào Mẫu giới thiệu về sức khỏe trên trang web 
của chúng tôi.  
 
Định hướng và chuyển tiếp lên trung học phổ thông 
 
Các định hướng tại trường và các chương trình chuyển tiếp hiện không được phép trực tiếp tại các  trường cho đến 
khi chúng tôi được NSW Health đưa ra lời khuyên khác. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin trong những tuần tới về 
chương trình chuyển tiếp và định hướng trực tuyến của trường chúng tôi dành cho học sinh Lớp 6 hiện tại có ý định 
theo học PHS vào năm Lớp 7 2022. 
 
HSC ôn tập, hỗ trợ và kỳ thi 
 
Học sinh lớp 12 có thể tiếp tục tham dự chương trình hướng dẫn của mình trong tuần này. Tuần tới, các giáo viên của 
các môn HSC sẽ có mặt để ôn tập và hỗ trợ trong các lớp HSC theo thời gian biểu thông thường của các em. Học sinh 
lớp 12 phải đăng nhập bằng ứng dụng Service NSW App Check in và PHS QR Code gần cửa trước. 
 
Chúng tôi đang thực hiện và chuẩn bị các sắp xếp an toàn COVID cho các kỳ thi để giảm thiểu sự lẫn lộn giữa các học 
sinh. Các kế hoạch này bao gồm khoảng cách thích hợp cho học sinh và các kỳ thi được tiến hành trong các phòng và 
không gian thông thoáng, đeo khẩu trang cho học sinh và nhân viên tại trường. Chúng tôi cũng đang tổ chức các địa 
điểm thay thế trong trường hợp chúng tôi cần di dời các kỳ thi. 
 
Khách đến thăm trường của chúng tôi  
 
Chỉ những khách cần thiết mới được phép đến trường vào thời điểm này. Khi đưa hoặc đón con quý vị, cha mẹ và 
người chăm sóc cần ở bên ngoài sân trường quý vị sẽ phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Một số ngoại lệ có thể 
tồn tại đối với: 
 
• học sinh dễ bị tổn thương  
• học sinh khuyết tật  
 
Trong những trường hợp này, hãy tuân thủ các yêu cầu về tiêm chủng và đeo khẩu trang và đăng nhập bằng mã QR 
Service NSW khi vào trường.  
 
Giao tiếp với phụ huynh, người chăm sóc và học sinh  
 
Phụ huynh và học sinh sẽ được thông báo nếu quyết định đóng cửa trường học do trường hợp COVID-19 đã được xác 
nhận. Thông báo sẽ được gửi qua Ứng dụng Skoolbag, email trực tiếp đến học sinh, trang Facebook và Instagram của 
trường. Trong thời gian này, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp việc học từ các hoạt động tại nhà và chúng tôi sẽ cho quý 
vị biết khi nào chúng tôi có thể quay lại học trực tiếp.  
 
Một lần nữa cảm ơn quý vị vì đã tiếp tục hỗ trợ trong suốt thời gian học đã trôi qua nhanh chóng.  
 
Trân trọng 
 
 

 
 

 
Cô Belinda Giudice  
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