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Kính gửi Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ, 

Bộ Giáo dục NSW tiếp tục thảo luận với Bộ Y tế NSW về sự lây lan hiện tại của Vi rút COVID-19. Bộ Y tế NSW hiện 
đang rất lo ngại về số ca nhiễm COVID -19 ngày càng tăng, đặc biệt ở khu vực Tây Nam Sydney. 

Các trường học ở khu vực Tây Nam Sydney sẽ học tại nhà vào Tuần 1 của Học kỳ 3.  Do số ca nhiễm gia tăng trong 
lĩnh vực này, chúng tôi yêu cầu quý vị giữ con em mình ở nhà trừ khi chúng thực sự cần thiết để đi học. 

Học sinh không được đến trường nếu có bất kỳ triệu chứng nào của COVID-19, và phải ngay lập tức đi xét ngiệm và 
cách ly. Có rất nhiều phòng khám xét nghiệm trong khu vực địa phương của quý vị, Địa điểm gần nhất là ở Fairfield 
Showround. Quý vị có thể tìm thấy tại đây here. 

Các triệu chứng của COVID-19 bao gồm: 

• sốt (37.5 độ C hoặc cao hơn) 

• ho 

• đau cổ họng 

• thở gấp (khó thở) 

• sổ mũi 

• mất vị giác 

• mất khứu giác. 

Xin Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ xem thông tin nhà trường gửi trước đó về việc sắp xếp cho học sinh học tập 
tại nhà để đảm bảo con em quý vị có được tất cả tài liệu cần thiết để học ở nhà trong thời gian này. Bao gồm: 

• Bài học trên Google Lớp học 
• Có sẳn Gói in Tuần 1 – vui lòng liên hệ với nhà trường để lấy hẹn lấy liền không cần tiếp xúc. 

Chúng tôi cảm ơn sự hợp tác của quý vị trong thời gian đầy thử thách này đối với  nhà trường và cộng đồng rộng lớn. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ thường xuyên để cung cấp thông tin và cập nhật. 

 

Trân trọng, 

 

Cô Belinda Giudice 

Hiệu trưởng 
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