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Ngày 13 tháng 10 Năm 2021 
 
Kính Gửi Cha Mẹ và Những Người Chăm Sóc của Lớp 12, 
 
Tôi cảm ơn tất cả các quý vị 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 sẽ sớm chào đón tất cả học sinh trở lại trường. Học kỳ này sẽ có nhiều thay đổi 
khi chúng ta dần chuyển sang học trực tiếp như Thủ Hiến đã công bố trong kế hoạch quay lại trường học đã được 
điều chỉnh vào tuần trước.  
 
Dưới đây là các ngày và thông tin chi tiết chính để giúp bạn và gia đình chuẩn bị cho việc trở lại, bao gồm một số 
thay đổi trong giai đoạn trở lại trường. 
 
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 tại trường. 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 các thiết lập COVID được NSW Health chấp thuận trên các trang web của 
trường theo thứ tự sau: 
 
• từ ngày 18 tháng 10 – Lớp 12 cho sự hướng dẫn giảng dạy dựa trên các dòng (xem bảng bên dưới)  
• từ ngày 25 tháng 10 -  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 Lời Khuyên Dành Cho Gia Đình của chúng tôi, trang này cũng nằm trên trang đầu của trang web 
của chúng tôi.  
 
Tất cả học sinh phải mặc đồng phục của trường kể từ ngày 18 tháng 10. 
 Yêu cầu mang khẩu trang  
 
Khi học sinh và nhân viên trở lại trường, các yêu cầu sau được đưa ra: 
 
 • khẩu trang được yêu cầu cho tất cả nhân viên và học sinh từ Lớp 7 trở lên trong nhà và ngoài trời (trừ khi tập thể 
dục hoặc ăn uống). 
 
 • khẩu trang được khuyến khích cho học sinh tiểu học trong nhà và ngoài trời (trừ khi tập thể dục hoặc ăn uống).  
 
Khẩu trang 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 chuyển thuê hoặc tư nhân. 
 
HSC  
 
Trong suốt học kỳ này trước kỳ thi HSC, học sinh Lớp 12 / HSC có thể tiếp tục đến trường để được hỗ trợ ôn tập, 
học tập và hỗ trợ an sinh cũng như được tiếp cận với giáo viên của mình một cách hạn chế.  
 
Cho đến ngày 18 tháng 10 năm 2021, học sinh Lớp 12 và những học sinh đang thi HSC tại trường sẽ có quyền đến 
trường tối đa 3 giờ mỗi ngày, 5 ngày một tuần ở định dạng “ nhóm học tập” đã hoạt động trong vài tuần gần đây. 
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Từ ngày 18 tháng 10, tất cả học sinh Lớp 12 và HSC sẽ được đến trường cũnh như giáo viên của các em. Chúng tôi 
sẽ tổ chức hướng dẫn vào tuần tới (18/10 - 22/10) cho các môn học dưới đây, sẽ là 2 nhóm / ngày. Những nhóm 
này sẽ dành cho những học sinh chọn học tại trường. 
 
 

 Monday A Tuesday A Wednesday A Thursday A Friday 
A 

8.30
am – 
11.0
0am 

Line 1 
12BS.1C Business 

Studies 
 

12EC.1A Economics  

12ENGS.1A Engineering 
Studies 

 

12LS.1B Legal Studies  

12PDH.1B PDHPE  

12SOC.1B Society & 
Culture 

 

12VA.1A Visual Arts  
 

Line 4 
12AH.4A Ancient 

History 
 

12CH.4B Chemistry  

12CFS.4A CAFS  

12JPC.4A Japanese 
Continuers 

 

12PDH.4C PDHPE  

12PH.4A Physics  

 

Line 5 
12BI.5B Biology  

12BS.5B Business 
Studies 

 

12GE.5A Geography  

12LS.5A Legal Studies  

12MUS1.5A Music 1  

12PH.5B Physics  

12SDD.5A Software Design 
& Development 

 
 

Line6 
12ENS.3D English 

Standard 
 

12ENS.3E English 
Standard 

 

12MA.6A Mathematics 
Advanced 

 

12MA.6B Mathematics 
Advanced 

 

12MA.6C Mathematics 
Advanced 

 

12MAS1.6B Mathematics 
Standard 1 

 

12MAS2.6A Mathematics 
Standard 2 

 

 

 
 
 
 

Careers 
Interviews 
Or Study 
Bubble 1 

11.3
0am-
2.00
pm 

Line 7 
12MXT1.7
A 

Mathematics Ext 
1 

 

12MXT2.7
A 

Extension 
Mathematics 2 

 

 

Line 3 
12ENA.3A English 

Advanced 
 

12ENA.3B English 
Advanced 

 

12ENA.3C English 
Advanced 

 

12ENE.3A English as a 
Second 
Language 

 

12ENS.3A English 
Standard 

 

12ENS.3B English 
Standard 

 

12MAS1.6A Mathematics 
Standard 1 

 

12MAS2.6B Mathematics 
Standard 2 

 

 

Line 2 
12AH.2B Ancient History  

12BI.2C Biology  

12BS.2A Business Studies  

12CH.2A Chemistry  

12DT.2A Design & 
Technology 
Multimedia 

 

12ITB.2A Italian Beginners  

12MH.2A Modern History  

12SOC.2A Society & Culture  
 

Line 7 
12EXT2.7B English 

Extension 2 
 

12HXT.7A History 
Extension 

 

12EXT1.7A English 
Extension 1 

 

 

 
 
 
 

Careers 
Interviews 
Or Study 
Bubble 2 

 

Từ Ngày 25 Tháng 10, học sinh HSC có thể đến học tại trường và tiếp tục tiếp cận với giáo viên của mình vào giờ học 
đã định sẵn. Học sinh nào muốn đến trường tự học cũng sẽ được chào đón. Chúng tôi khuyến khích học sinh kiểm 
tra chủ đề trên Google Lớp học của họ để được tư vấn.  
 
Các kỳ thi HSC sẽ được tiến hành cho tất cả học sinh từ Ngày 9 Tháng 11 Năm 2021 theo cách an toàn COVID, theo 
lời khuyên của NSW Health. 
 
Buổi Họp Mặt Trực Tuyến 
 
Để thông báo cho quý vị và Lớp 12 về việc quay lại học trực tiếp, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi họp mặt trực tuyến 
‘trở lại trường học’ vào thứ Sáu, Ngày 15 Tháng 10 lúc 9:30 sáng. Rất hoan nghênh phụ huynh tham gia vào buổi 
họp mặt trên mạng này: 
 
 https://nsweducation.zoom.us/j/62687438938?pwd=UmJyK3lRa05sTHlWT3QyNkdEVWNVdz09 
  
Mật mã: 914356 
 
ID Hội thảo trên web: 626 8743 8938  
 
Trong buổi họp, chúng tôi sẽ vạch ra kế hoạch của trường chúng tôi cho Lớp 12 trong tuần tới và sau đó từ ngày 25 
tháng 10 cho đến khi kỳ thi HSC bắt đầu vào ngày 9 tháng 11. 
 
 

https://nsweducation.zoom.us/j/62687438938?pwd=UmJyK3lRa05sTHlWT3QyNkdEVWNVdz09
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Học sinh từ 12 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vắc xin Pfizer và Moderna COVID-19.  
 
Bộ Y Tế NSW khuyến cáo tất cả học sinh từ 12 tuổi trở lên tiêm vắc-xin Pfizer hoặc Moderna COVID-19 càng sớm 
càng tốt trước khi quay lại trường học. 
  
Hiện có đủ nguồn cung cấp vắc-xin Moderna cho các hiệu thuốc cộng đồng và vắc-xin Pfizer cho các Bác sĩ Gia Đình. 
Việc hẹn trước có thể được thực hiện thông qua Công cụ Tìm kiếm Phòng khám Vắc xin. Tùy thuộc vào dịa điểm, 
hẹn 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.  
 
Các nguồn phúc lợi cho học sinh và gia đình 
 
Vui lòng dành chút thời gian để xem nguồn tài nguyên của Bộ về an sinh dành cho học sinh và gia đình  cũng như 
Trang An sinh của trường chúng tôi. Quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu 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 quý vị và con quý vị 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.  
 
Một lần nữa Cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ trong suốt một học kỳ trôi qua rất nhanh. 
  
 
Trân trọng  
 

 
 
Cô Belinda Giudice  
Hiệu Trưởng 

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/?lang=en
https://education.nsw.gov.au/covid-19/wellbeing-for-students-and-families.html
https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/covid-19-continuity-of-learning-strategy/wellbeing-support-during-covid-19.html

