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Ngày 11 tháng 7 năm 2021 

 TƯ VẤN CHO PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC Ở NHÀ CHO ĐẦU 
HỌC KỲ 3 NĂM 2021 

 Kính gửi các bậc cha mẹ và những người chăm sóc, 

 Vào Ngày 7 Tháng 7 Năm 2021, Premier Gladys Berejiklian thông báo rằng lệnh lockdown hiện tại ở Sydney sẽ 
tiếp tục vào đầu học kỳ Ba. Hiện nay, lệnh nghỉ tại nhà vì sức khỏe cộng đồng được ban ra cho đến ngày thứ 
sáu 16 tháng bảy. Điều này có thể thay đổi. 

 Bộ Giáo dục đã giới thiệu một khung Hoạt động mới An toàn-COVID cho cho các trường học mở cửa. Nó phản 
ánh hệ thống theo từng cấp độ do Bộ Y tế NSW xác định: 

Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 

COVID THÔNG THƯỜNG 

Học sinh học ở trường 

• tất cả các hoạt động diễn 
ra theo cách an toàn 
COVID 
 

• nhân viên và học sinh có 
thể chọn đeo khẩu trang 
 

• Mã QR tại chỗ 

HẠN CHẾ CÓ GIỚI HẠN 

Học sinh học ở trường 

• tất cả các hoạt động diễn 
ra theo cách an toàn 
COVID 
 

• nhân viên và học sinh có 
thể chọn đeo khẩu trang 
 
 

• Mã QR tại chỗ 

     HẠN CHẾ QUAN TRỌNG 

     Học sinh đang học tại trường 

• Không được được vào trường 
khi không có việc cần thiết 
 

• giảm sự hòa nhập giữa các 
nhóm học sinh và các khối lớp 
và các hạn chế đối với các hoạt 
động 

 
 

• bắt buộc đeo khẩu trang đối 
với tất cả nhân viên và tất cả 
học sinh từ Lớp 7 trở lên (lưu ý 
là ngoại trừ trường hợp đặc 
biệt)) 

 

 HỌC TẠI NHÀ 

Học sinh học ở nhà 

• trường học mở cửa cho 
những học sinh và gia 
đình thiết yếu 

• bắt buộc đeo khẩu trang 
đối với tất cả nhân viên 
và tất cả học sinh từ Lớp 
7 trở lên (lưu ý là áp 
dụng miễn trừ) 

• không được vào trường 
khi không có việc thiết 
yếu 

• giảm thiểu sự lẫn lộn 
giữa các nhóm học sinh 
và các khối lớp nếu có 
thể 

• Mã QR tại chỗ 

mailto:prairiewoo-h.school@det.nsw.edu.au


Trong tuần đầu tiên của học kỳ, các trường công lập ở Greater Sydney đang hoạt động ở Cấp độ 4. Điều này có 
nghĩa là việc học ở nhà được khuyến khích và trường học chỉ mở cửa cho con em của những người lao động 
thiết yếu hoặc những người không thể học ở nhà. Xin lưu ý rằng Fairfield LGA đã được NSW Health xác định là 
một khu vực có mối quan tâm về lây truyền COVID trong cộng đồng, vì vậy đây là một phần trong kế hoạch 
quản lý nguy hiểm của trường nhằm giảm thiểu tuyệt đối nhân viên và học sinh tại trường. 

 Thứ Hai 12 tháng 7 là ngày Phát triển học đường - đây cũng là ngày học sinh được nghỉ. 

 Từ thứ Ba 13 tháng 7 đến thứ Sáu 16 tháng 7, quý vị nào không có việc cần thiết không được phép vào trường 
và căng tin trường cũng không hoạt động. Bất kỳ học sinh và nhân viên nào có mặt tại đây đều phải đeo khẩu 
trang. Phụ huynh sẽ được liên hệ đển rước con mình về nếu họ không đeo khẩu trang hoặc nếu học sinh có 
các triệu chứng giống như cúm. 

 Chúng tôi kính đề nghị quý vị không cho con đến trường nếu chúng không khỏe. Để chúng tôi có thể theo dõi 
việc đeo khẩu trang, học sinh đi học trong tuần phải vào bằng cổng chính vì cổng Stockland sẽ vẫn bị khóa. 
Điều này cũng sẽ đảm bảo chúng tôi không có thành viên cộng đồng nào vào sân trường của chúng tôi.  

 Chúng tôi xin lưu ý quý vị đến những điều sau đây: 

 Chương trình học tập 

Chúng tôi sẽ cung cấp cùng một chương trình học tập cho học sinh đi học ở trường cũng như học ở nhà. 

 Chúng tôi sẽ lại sử dụng Google Lớp học để đảm bảo tính liên tục của việc học tập của học sinh và điều này 
bao gồm tất cả các học sinh Giáo dục Đặc biệt. Trong mỗi lớp học trực tuyến học sinh sẽ được giáo viên giao 
một loạt các nhiệm vụ học tập để hoàn thành; bao gồm các hoạt động nghiên cứu, giải quyết vấn đề, tư duy 
sáng tạo và phản biện. Trong các Phòng học Google này, học sinh cũng sẽ có khả năng tương tác với giáo viên 

của mình, đặt câu hỏi, cộng tác với nhóm bạn của họ, gửi bài tập và cũng nhận được phản hồi từ giáo viên. 

Trong Ngày Phát triển học đường (Thứ Hai), học sinh Lớp 7 đến Lớp 10 sẽ nhận được lời mời tham gia Lớp học 
Google của mình trong tuần. Học sinh sẽ được thông báo qua email Bộ của họ hoặc họ có thể truy cập trực 
tiếp thông qua bộ ứng dụng Google Cổng thông tin Học Sinh của họ bằng cách nhấp vào Google Lớp học. Hãy 
khuyến khích con bạn kiểm tra email của chúng trước khi bắt đầu học vào Thứ Ba.  

Học sinh lớp 11 và 12 đã có quyền truy cập Google Lớp học cho các môn học của mình nên việc học sẽ tiếp tục 
như bình thường. 

Sự chuyên cần 

Học sinh sẽ được yêu cầu ghi lại sự tham dự của họ trên Google Lớp học của họ mỗi ngày vào lúc 8 giờ 25 mỗi 
ngày và họ sẽ được yêu cầu ghi lại sự tham dự của mình trong mỗi bài học. Nếu con bạn bị ốm và không thể 
hoàn thành bài học, xin vui lòng thông báo cho nhà trường. 

https://classroom.google.com/u/0/h
https://classroom.google.com/u/0/h


  

 

 

  

PHS Học từ Trang chủ 

Của chúng tôi Trang web Học hỏi từ Trang chủ, mà chúng tôi đã chia sẻ với bạn năm ngoái, đã được cập nhật 
và chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung trang này trong vài ngày tới. Điều này có các trang đích cụ thể cho cả học sinh 
và phụ huynh / người chăm sóc và bao gồm thông tin hỗ trợ việc học trực tuyến bao gồm giờ học / giờ học, hỗ 
trợ công nghệ, công việc mở rộng, liên kết đến lớp học google, liên kết hỗ trợ sức khỏe và tổng quan về thời 
khóa biểu của học sinh. Chúng tôi cũng sẽ gửi các liên kết đến trang web này qua Skoolbag, Facebook và 
Instagram và nó sẽ có trên trang web của trường chúng tôi. Nó có thể được truy cập tại: 
https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0 

 Thời khóa biểu của học sinh 

Điều quan trọng cần lưu ý là năm nay học sinh sẽ tiếp tục tuân theo thời khóa biểu học sinh HIỆN CÓ của mình. 
Đã có một số thay đổi nhỏ trong những ngày lễ, vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn và con bạn truy cập PHS 
Trang web Học từ Trang chủ. 

 Nếu quý vị muốn biết rõ hơn về các lớp học của con mình, vui lòng liên hệ với nhà trường và chúng tôi có thể 
hỗ trợ. 

 Lớp học/Giờ đổ chuông 

Biểu đồ thời gian đổ chuông dưới đây cho thấy cách học trực tuyến của chúng ta sẽ được cấu trúc như thế nào 
và đề xuất một thói quen để giúp bạn có động lực. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ tổ chức các bài học kéo dài 50 
phút và chúng tôi đã lên lịch nghỉ 20 phút trên màn hình trong mỗi thời gian học kép. Điều này dựa trên phản 
hồi từ học sinh và phụ huynh vào năm ngoái và đại diện cho nghiên cứu liên quan đến học trực tuyến. Chúng 
tôi cũng tin rằng điều này cung cấp hỗ trợ công bằng hơn cho các gia đình đang dùng chung thiết bị công nghệ 
trong chương trình Học từ nhà. 

https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0
https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0
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https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0
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Lớp 12 

Chúng tôi hiểu sự lo lắng và căng thẳng gia tăng liên quan đến sự gián đoạn hiện tại khi bạn chuẩn bị cho các 
kỳ thi HSC Thử nghiệm sắp tới của bạn. Hãy hiểu rằng giáo viên của bạn tận tâm như thế nào khi thấy bạn đạt 
được mục tiêu và các bước tiếp theo. Đầu tuần này, Ủy ban Ứng phó NESA COVID-19 đã đồng ý gia hạn thêm 
hai tuần thời hạn để các trường nộp điểm đánh giá HSC của họ. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định trong 
tuần đầu tiên của năm học về các kỳ thi HSC Thử nghiệm của bạn. Chúng tôi khuyến khích học sinh Lớp 12 và 
phụ huynh vui lòng đọc thông báo NESA tuần này. Nó có thể được truy cập tại: 
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid-19/coronavirus-advice 

 Hỗ trợ An sinh 

Như bạn đã biết, chúng tôi có một Nhóm An sinh riêng để đảm bảo việc học tập và phúc lợi của học sinh được 
ưu tiên. Đội ngũ bao gồm: bản thân tôi; các Phó Hiệu trưởng của chúng tôi; Giáo viên chính của chúng tôi An 
sinh, Gắn kết Học sinh và Hỗ trợ Học tập; Các Cô Cố Vấn Tâm lý của trường; Nhân viên Liên lạc Cộng đồng của 
chúng tôi; Cố vấn các khối lớp của chúng tôi; và nhân viên Wellbeing Hub của chúng tôi. Trong thời gian học 
tập từ xa, nếu bạn hoặc con bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại và sẽ 
cố gắng tìm nhân viên phù hợp với yêu cầu của bạn. Trong khi nhân viên của chúng tôi sẽ làm việc từ xa, chúng 
tôi vẫn sẵn sàng trợ giúp! 

  

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid-19/coronavirus-advice
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid-19/coronavirus-advice
https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid-19/coronavirus-advice


Hỗ trợ thêm 

Trong tuần đầu tiên, các tài liệu in sẽ được cung cấp cho các gia đình không có điều kiện sử dụng thiết bị công 
nghệ. Nếu thời tiết cho phép, chúng tôi sẽ vận hành dịch vụ truyền động gián tiếp qua xe cộ. Phụ huynh sẽ 
được phép lái xe vào bãi đậu xe chính để thu thập chương trình học. Chúng tôi đề nghị quý vị nên liên hệ với 
nhà trường vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 7 cho biết trước giờ mình đến để họ chuẩn bị gói in cho quý vị lấy. 
Các giáo viên sẽ bổ sung các nguồn lực cho việc này vào Ngày Phát triển học đường.. 

 Về công nghệ, chúng tôi sẽ lại phân phối máy tính xách tay cho các gia đình không có nhu cầu. Vui lòng liên hệ 
với trường vào cuối tuần qua số 9725-5444 để biết thêm thông tin. Máy tính xách tay sẽ được phân phối nếu 
việc lockdown tiếp tục sau tuần thứ nhất của học kỳ. 

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian cũng như sự chú ý đến tình hình đang thay đổi nhanh chóng này. 

 Tôi có thể nhân cơ hội này để cảm ơn và ghi nhận đội ngũ giảng dạy và không giảng dạy đã làm việc không 
mệt mỏi, kể từ khi Thủ hiến thông báo, để chuyển sang học tại nhà. Đó là một nhiệm vụ khó khăn cho tất cả 
các nhân viên, đặc biệt là khi cổng thông tin của chúng tôi bị trục trặc! 

 Chúng tôi cũng nhận thấy rằng rất khó để các bậc cha mẹ đang đi làm ở nhà hoặc vẫn đi làm, có thể giám sát 
con cái của bạn. Học sinh trung học có thể đăng nhập vào Google Lớp học của họ và làm việc với các bài học 
được cung cấp mà không cần sự trợ giúp của phụ huynh. Nếu họ gặp khó khăn, họ nên gửi email cho giáo viên 
của họ hoặc sử dụng tính năng trò chuyện trong giờ học. Tuy nhiên, điều thực sự quan trọng là học sinh nghỉ 
giải lao trước màn hình và cũng chia sẻ thiết bị với anh chị em nếu được yêu cầu và chúng tôi rất thông cảm 
nếu học sinh không thể hoàn thành tất cả công việc được cung cấp. Miễn là mỗi gia đình cố gắng hết sức có 
thể và con bạn tích cực tham gia vào việc học, đừng căng thẳng về việc chúng phải hoàn thành mọi việc một 
cách tuyệt đối. 

 Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị và chỉnh sửa thông tin khi cần thiết. Hãy đảm bảo rằng quý vị đã tải 
xuống Ứng dụng Skoolbag hoặc sử dụng Facebook hoặc Instagram để đảm bảo chúng ta có thể giữ liên lạc! 

Chúng tôi cũng có một trang Giáo dục liên tục COVID 19 và trang Thông tin Học tập Trực tuyến dành cho PHS trên trang 
web của chúng tôi, như chúng tôi đã làm lần trước và đây là nơi chứa tất cả thông tin. Chúng tôi xin nhắc các gia đình 
Giáo dục Đặc biệt của chúng tôi rằng cũng có một trang Giáo dục Đặc biệt dành riêng trên trang web này 

Xin Vui lòng tuân theo các hướng dẫn của Bộ Y Tế NSW và giữ an toàn! 

Trân trọng, 

  

Cô Belinda Giudice 

Hiệu trưởng 
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