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Ngày 6 Tháng 10 Năm 2021 

Kính Gửi Phụ Huynh / Người Chăm Sóc, 

Tôi hy vọng quý vị đã có một sự thay đổi nhịp độ đáng mừng trong kỳ nghỉ lễ và có thời gian bên nhau mà không cần phải 
cân bằng việc học ở nhà với các nhu cầu khác. 

Học kỳ 4 trở lại với việc học ở nhà 

Vì trường của chúng ta nằm trong một khu vực quan tâm LGA vẫn tuân theo các quy tắc ở nhà, chúng ta sẽ tiếp tục học ở 
nhà vào đầu Học kỳ 4. Điều quan trọng là quý vị phải tiếp tục để con quý vị ở nhà nếu quý vị có thể làm việc tại nhà. Trong 
khi chúng tôi đang lên kế hoạch cho việc học trực tiếp trở lại và giáo viên của chúng tôi đang hoàn thành việc tiêm chủng 
COVID-19, sẽ chỉ có sự giám sát tối thiểu đối với học sinh tại trường và tất cả học sinh sẽ được cung cấp công việc tương 
tự như khi hoàn thành tại nhà.  

Tôi biết tất cả chúng ta đều vui mừng về những quyền tự do sắp tới sẽ dành cho những người được tiêm chủng đầy đủ ở 
NSW nhưng tôi yêu cầu mọi gia đình ráng giữ thêm vài tuần nữa để cho chúng tôi thời gian cần thiết để hoàn thành kế 
hoạch cho sự trở lại an toàn của con quý vị. 

Lộ trình quay trở lại trường học cho Học kỳ 4 

Trong Học kỳ 4, khi các quy định về ở tại nhà vẫn được áp dụng nhưng đáp ứng được các điều kiện như tiêm chủng cộng 
đồng cao và các điều kiện lây truyền thấp, học sinh sẽ trở lại trường theo cách tiếp cận riêng cho các nhóm được ưu tiên, 
không trà trộn cũng như các hoạt động tại trường. 

Đa số trong các trường học, học sinh sẽ quay trở lại học trực diện với các thiết lập COVID an toàn ở cấp độ 3 cộng được 
NSW Y tế phê duyệt trên các địa điểm trường học theo thứ tự sau như đã được Thủ hiến công bố vào ngày 30 tháng 9: 

• Từ Ngày 18 Tháng 10 Năm 2021: Trường Mầm Non, Mẫu Giáo và Lớp 1 
• Từ Ngày 25 Tháng 10 Năm 2021: Lớp 2, 6 và 11 
•  Từ Ngày 1 Tháng 11 Năm 2021: Các lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9 và 10. 

Lộ trình quay lại trường có thể thay đổi tùy theo tình hình thông tin mới như mong đợi thông qua Lệnh Y Tế Công Cộng và 
lời khuyên bổ sung từ Bộ Y tế NSW. Quý vị có thể cập nhật những thông tin tư vấn mới nhất trên trang Lời khuyên dành 
cho gia đình của chúng tôi. 

Đối với những gia đình có anh chị em khác năm học, tôi biết sẽ rất khó để giữ một số ở nhà trong khi một số khác được trở 
lại trường. Nhưng để lặp lại thông điệp ở trên - chúng tôi cần thời gian này để nhà trường chúng tôi chuẩn bị các hoạt 
động cho tất cả các học sinh trở lại, vì vậy điều cần thiết là quý vị chỉ cho con quý vị đi học theo đúng kế hoạch của chúng 
tôi. 

HSC 

Từ đầu Học kỳ 4, học sinh Lớp 12 / HSC có thể tiếp tục đến trường để ôn tập, hỗ trợ học tập và rèn luyện sức khỏe cũng 
như được tiếp cận với giáo viên của mình một cách hạn chế thông qua Nhóm Học Tập . Từ Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 10, học 
sinh HSC sẽ có thể đến trường tối đa ba giờ một ngày, năm ngày một tuần vì những lý do sau: 
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• hỗ trợ an sinh và ôn tập  
• tham gia học tập trực tiếp theo từng nhóm nhỏ với sự giám sát của giáo viên để luyện thi. 
• để cùng học tập với bạn bè được tổ chức theo nhóm. 

Một Nhóm Học Tập nên: 

• Là một nhóm không quá 5 học sinh từ cùng một nhóm hoặc các buổi học theo lịch trình hàng ngày. Học sinh 
không nên đi lẫn lộn hoặc di chuyển giữa các nhóm trong ngày. 

•  Sẽ học ngoài trời hoặc trong không gian mở trong nhà được thông gió tốt như hội trường trường học hoặc thư 
viện. 

Từ Thứ Tư, Ngày 6 Tháng 10, học sinh sẽ phải đăng ký TRƯỚC 2:30 pm cho các ngày tiếp theo. Sẽ có nhóm buổi sáng (8h30 
- 11h30) và nhóm buổi chiều (11h30 - 2h30). Học sinh chỉ có thể tham dự MỘT nhóm mỗi ngày 

Từ Ngày 18 Tháng 10, tất cả học sinh Lớp 12 sẽ có một thời khóa biểu trực tiếp mới, sẽ được cung cấp gần ngày hơn, cho 
các buổi ôn tập với giáo viên của các em. Điều này sẽ hỗ trợ họ trong quá trình dẫn đến kỳ thi của họ. 

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 Bộ Y Tế NSW. 

Thuốc chủng ngừa cho học sinh từ 12 tuổi trở lên 

Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên hiện nay cũng đủ điều kiện để nhận thuốc chủng ngừa COVID-19. Quý vị có thể đăng ký 
Pfizer cho con em của mình ngay bây giờ, hoặc Moderna ở những nơi nào có sẵn.  

Các cuộc hẹn tiêm chủng có sẵn hơn 3.000 tại các địa điểm trên khắp NSW, bao gồm cả bác sĩ gia đình và nhà thuốc. Quý 
vị nên theo dõi trong những tuần sắp tới, lượng thuốc được cung cấp nhiều sẽ có sẵn cho quý vị tiêm chủng. 

Học từ Nhà  

Đối với những gia đình đang tiếp tục học ở nhà, trang học tập từ nhà có nhiều hoạt động dựa trên chương trình giảng dạy 
để hỗ trợ thêm cho việc học của con quý vị, nếu cần. 

Một lần nữa, cảm ơn quý vị vì sự hiểu biết và hỗ trợ của quý vị trong suốt thời gian vừa là thú vị nhưng cũng vừa lo lắng 
trong Học kỳ sắp tới.  

Vui lòng dành chút thời gian để xem các nguồn thông tin về phúc lợi dành cho học sinh và gia đình của chúng tôi. Quý vị sẽ 
tìm thấy các công cụ hữu ích cho sức khỏe tâm thần và chuẩn bị cho Học kỳ 4. 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 quý vị có bất kỳ 
lo ngại nào về việc quay trở lại trường học.  

Trang COVID-19 Wellbeing của trường chúng tôi cũng có trợ giúp và mẫu giới thiệu trường nếu quý vị hoặc con quý vị cần 
hỗ trợ sức khỏe tâm thần. 

Chúng tôi đang dành tuần đầu tiên ở trường để hoàn thiện các kế hoạch COVID an toàn cho việc trở lại học tập trực tiếp 
và tôi hy vọng sẽ chia sẻ những kế hoạch này với quý vị trong những tuần tới. 

Trân Trọng 

 

Cô Belinda Giudice 

Hiệu Trưởng 
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