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Ngày 3 Tháng 9 Năm 2021 
  
Kính Gửi Các Bậc Cha Mẹ / Người Chăm Sóc, 
  
Vào thời điểm khó khăn này đối với tất cả mọi người ở NSW, điều quan trọng là quý vị phải được 
cập nhật những tiến triển mới nhất về cách Bộ Giáo dục NSW đang tiếp tục hỗ trợ các trường học, 
học sinh và gia đình. 
  
Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi gia đình vì đã nỗ lực hỗ trợ việc học tập tại 
nhà cho con em mình. Chúng tôi thừa nhận trải nghiệm cho mỗi gia đình sẽ khác nhau. Mối liên hệ 
giữa nhà trường, giáo viên, phụ huyng và học sinh của chúng ta là rất quan trọng để đảm bảo rằng 
mọi người đều cảm thấy được hỗ trợ. Ngay cả trong môi trường học tập tại nhà, những kết nối này 
có thể có tác động sâu sắc đến việc học tiếp tục diễn ra. 
  
Bộ đang làm việc rất chặt chẽ với NSW Health khi các hạn chế và lệnh lưu trú tại nhà thay đổi. 
Thông điệp rõ ràng từ Health, vào thời điểm hiện tại, là các gia đình nên giữ con em ở nhà trừ khi 
chúng thực sự cần thiết phải đi học. Vui lòng tham khảo trang COVID-19  vì nó liên tục được cập 
nhật và vạch ra những hạn chế trong trường học của chúng tôi, cũng như thông tin và tài nguyên 
hữu ích khác để giúp quý vị luôn cập nhật và hỗ trợ. Trang web của Hội đồng Fairfield cũng có 
lời khuyên COVID-19 tuyệt vời và hỗ trợ an sinh nếu được yêu cầu. 
  

 
BẠN ỔN KHÔNG? Ngày 9 Tháng 9    
Nhóm An Sinh đang báo nhận rằng R U Ok? là chủ đề trong bài học Ngày 10 Thứ Sáu tuần này 
(3/9/21). Tiếp theo là ngày Thứ Năm tới (9/9/21) sẽ là ngày không có tiết học chính thức cho Lớp 
7 đến Lớp 10. Điều này nhằm đáp lại phản hồi của học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của 
việc học sinh hầu như kết nối với bạn bè của họ, bắt kịp bài tập trên lớp và chăm sóc sức khỏe của 
chính họ. Sẽ có một số hoạt động và thử thách theo nhịp độ riêng trên Google Lớp học từ Lớp 7-
10. Học sinh lớp 11 và 12 sẽ tiếp tục làm bài thi theo kế hoạch. Nếu con bạn cần hỗ trợ về sức 
khỏe, vui lòng liên hệ với nhà trường hoặc hoàn thành Mẫu PHS Wellbeing. Thông tin khác có sẵn 
tại Hỗ trợ An Sinh trong trang web COVID.    
  
Học từ Nhà 
Tất cả các trường trên khắp NSW hiện đang triển khai các chương trình Học Từ Nhà và PHS sẽ 
thực hiện việc này cho đến khi Fairfield không còn là “Khu vực cần quan tâm”. học từ nhà trang 
web của Bộ có một loạt các hoạt động dựa trên chương trình giảng dạy để bổ sung thêm cho việc 
học của con quý vị nếu được yêu cầu. Học sinh của chúng tôi phải truy cập Google Lớp học và bài 
tập trực tuyến của họ từ PHS Học Từ Nhà trang web 
  
 
Để giảm bớt căng thẳng và quản lý khối lượng công việc học tập ở nhà, sẽ không có bài kiểm tra 
cho cấp lớp 7-10 trong Học kỳ 3. Lớp 12 hiện đang hoàn thành các bài thi cuối kỳ để thay thế cho 
Kỳ thi thử và Lớp 11 sẽ hoàn thành các bài thi của mình, thay thế cho kỳ thi lớp 11 hàng năm, vào 
Tuần 9 và 10. Do đó, các học bạ của Lớp 12 sẽ bị trì hoãn một chút để có thêm thời gian cho học 
sinh hoàn thành các bài thi cũng như được chấm điểm. Các học bạ của Lớp 11 và 12 sẽ được phát 
hành cho học sinh và gia đình vào học kỳ tới. Thông tin thêm về học bạ của Lớp 7-10 sẽ diễn ra 
vào đầu học kỳ tới và học bạ học kỳ sẽ phản ánh kinh nghiệm về việc học tập tại nhà. 
  
  

mailto:prairiewoo-h.school@det.nsw.edu.au
https://education.nsw.gov.au/covid-19
https://www.fairfieldcity.nsw.gov.au/Site-Footer/Footer-Widgets/COVID-19-Council-Update
https://docs.google.com/forms/d/1J4jlQFfSGqwyPdTbUpY5N0A-oOKvZhmvqMqq9nYGzpA/viewform?edit_requested=true
https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/covid-19-continuity-of-learning-strategy/wellbeing-support-during-covid-19.html
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home
https://education.nsw.gov.au/teaching-and-learning/learning-from-home
https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/
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Trở lại trường học 
Như mọi khi, sự an toàn của học sinh và nhân viên là ưu tiên số một của chúng tôi. Trong khi 
Fairfield LGA vẫn là một Khu vực Quan tâm, tất cả học sinh vẫn sẽ học ở nhà. Tuy nhiên, nếu 
Fairfield không còn là một khu vực đáng quan tâm, kế hoạch là sẽ có sự quay trở lại dần dần của 
các nhóm năm học. Theo kế hoạch, giả sử Fairfield đáp ứng các điều kiện tiêm chủng và lây truyền 
vào những ngày như sau, thì học sinh sẽ trở lại học trực tiếp với các cơ sở an toàn COVID được 
NSW Health chấp thuận trên các địa điểm trường học theo thứ tự sau: 
  

• từ ngày 25 tháng 10 - Lớp mẫu giáo và Lớp 1 và Lớp 12 
• từ ngày 1 tháng 11 - Lớp 2, 6 và 11 
• từ ngày 8 tháng 11 - Lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9 và 10. 

  
Học sinh HSC 
Chúnh tôi tập trung rất nhiều vào việc hỗ trợ học sinh Lớp 12 của chúng tôi và cách các em định 
hướng để nhận được HSC của mình. Có thông tin mới liên quan đến HSC được công bố hàng tuần 
vì vậy điều quan trọng là phụ huynh và học sinh phải truy cập thông tin này trên HSC Hub của bộ. 
Kỳ thi HSC sẽ bắt đầu vào ngày 9 tháng 11. 
  
Một lần nữa, cảm ơn quý vị đã hiểu và ủng hộ trường của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi 
nếu chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để hỗ trợ quý vị và gia đình quý vị để giúp tất cả chúng ta 
vượt qua những thời điểm thử thách này. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo cho quý vị thông qua 
facebook, Instagram, của chúng tôi trang web và Skoolbag (đăng ký ứng dụng Skoolbag ), vì vậy 
xin hãy kiểm tra những trang mạng này thường xuyên. 
  
  
Trân trọng, 

   
 
 
 

Cô Belinda Giudice 
  
Hiệu trưởng 
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https://www.instagram.com/prairiewoodhigh/
https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/
https://www.moqproducts.com.au/skoolbag/installation-instructions/

