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   2020HỌC KỲ  1              2020 HỌC KỲ  2         2020 HỌC KỲ  3              2020 HỌC KỲ  4 

      29/1 - 27/3                   14/4 -26/6             13/7 –18/9                  5/10–18/12 

Thông báo của Hiệu trưởng: 
Tin nhắn  của hiệu trưởng 
 

Vâng  �n tốt là chúng tôi đang bắt đầu đưa học sinh trở lại trường trong giai đoạn đáp ứng theo chỉ dẫn 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Trong giai đoạn đầu, học sinh lớp Mẫu giáo, Lớp 1 và Lớp 2 sẽ trở lại trường từ Thứ Ba, ngày 26 Tháng 
Năm 

Các trường sẽ không cung cấp việc học từ xa nếu phụ huynh chọn giữ các em lớp Mẫu giáo, lớp 1 và 
lớp 2 ở nhà 

Các sắp xếp đặc biệt có thể thực hiện cho học sinh vắng mặt lâu dài dựa trên tư vấn y tế 
Để hỗ trợ tất cả nhân viên trường chuẩn bị quá trình chuyển đổi này, Thứ Hai ngày 25 tháng 5 sẽ là Ngày 

Soạn Chương trình giảng dạy, học sinh được nghỉ học và sẽ không có bài kiểm tra  cho việc học từ xa. 

Trong giai đoạn thứ hai của việc trở lại trường, Lớp 3, 4, 5 và 6 sẽ trở lại trường từ Thứ Ba, ngày 9 tháng 

Sáu. Tất cả việc học từ xa cho các Lớp 3 đến 6 sẽ kết thúc kể từ ngày này. 

Đối với các em lớp 3, 4, 5 và 6 không thể được giám sát ở nhà và các em dễ bị tổn thương, mô hình học 

tại chỗ hiện có sẽ �ếp tục trong thời gian hai tuần từ thứ Ba ngày 26 tháng 5 đến thứ Ba ngày 9 tháng 6. 

Quy trình hiện tại của việc điền mẫu yêu cầu giám sát tại trường (On-site Supervision Request Form) cho 

biết những ngày hoặc khoảng thời gian trong ngày mà việc học tại chỗ được yêu cầu sẽ �ếp tục trong giai 

đoạn hai tuần này. Tất cả các yêu cầu cần phải được nhận trước 11:00 sáng vào thứ Sáu trước đó. 
 

Chuyển  $ếp về trường 

Tất cả chúng ta cần phải thích nghi với việct rở lại học ở trường. Chúng ta cần làm cho quá trình chuyển 

đổi suôn sẻ và thành công nhất có thể. Một trong những điều chính giúp con em quý vị quay trở lại là 

biết có ai đó đang mong chờ được gặp các em. Chúng tôi đều mong muốn các em bắt kịp và kết nối lại 

với bạn bè và giáo viên. 

Cần phải hiểu rõ chủ đích giữ cho mọi người được an toàn và bình an. Để đạt được điều này, chúng tôi 

đã lên kế hoạch cho một số biện pháp mới nhằm đảm bảo học sinh, phụ huynh và các thành viên khác 

trong gia đình vẫn an toàn và khỏe mạnh.Đây là thời điểm quan trọng mà Cộng đồng Trường Cairnlea 

Park cần phải hỗ trợ lẫn nhau.  

Xin lưu ý các thông �n quan trọng sau đây. 

 Học sinh cần mang theo bình nước vì các em không được uống nước từ vòi nước trong  thời 

điểm này. Các em có thể rót đầy bình. 

 Học sinh cần mang theo một bữa ăn trưa và bữa ăn nhẹ, căng �n không bán cho đến khi có 

thông báo mới  

 Nếu con em quý vị bị ốm hoặc thấy không khỏe, các em không được đến trường. Các em  phải ở 

nhà và gặp bác sĩ. 
 

Lối vào trường 

Có những hạn chế việc vào khu vực trường cho mọi người  ngoài trừ nhân viên và học sinh. Phụ huynh 

không thể vào sân trường cho đến khi có thông báo mới,. 

Để giảm số lượng người lớn tụ tập bên ngoài trường mọi lúc, bao gồm phụ huynh và người chăm sóc vào 

thời gian cao điểm, chúng tôi đã phân bổ khu vực thả và rước cụ thể 

Học sinh Mẫu giáo và có anh chị em học lớp 1 hoặc 2 vào trường qua cổng trước trên đường Carmody 
Drive 



 

 Học sinh lớp 1  và  có anh chị học lớp 2 vào t cổng phía nam trên đường Shepperd  Way (Gần khu 
 cấp lớp 1 và  2). 

 Học sinh Lớp 2 vào từ lối vào phía tây trên đường Shepperd Way gần hội trường thể dục hoặc 

vào cổng sân chạy thể thao trên đường Furlong. 

 Đối với học sinh Lớp 3-6 �ếp tục giám sát tại trường cần được kiểm tra thông qua văn phòng. 

 Các cổng  sẽ được giáo viên trực mở lúc 8:45 sáng. Hai giáo viên sẽ trực tại mỗi cổng.  

 

Khu ra chơi 

Các khu vực khác nhau của sân trường sẽ được phân bổ cho các cấp lớp khác nhau 

Mẫu giáo - sân chơi khu Mẫu giáo  và sân bóng rổ. 

Lớp1 – sân cấp lớp nhỏ và khu trước phòng nghệ thuật 

Lớp 2 – sân cấp lớp lớn và sân cỏ. 

Tất cả các em  sẽ phải rửa tay hoặc khử trùng tay trước và sau giờ chơi 

 

Tăng cường lau chuÌ cho đến hết Học kỳ 3 

Nhà thầu lau dọn của chúng tôi sẽ thực hiện thêm nhiệm vụ lau chùi và tăng tần suất làm sạch hiện tại. 
Điều này sẽ thấy trong quá trình lau chùi trong ngày, tập trung làm sạch các bề mặt cảm ứng cao. Tóm lại, 
bao gồm: 
An increase in the frequency of the regular cleaning beyond what is normally required, using 
detergent/disinfectant to wipe areas including, but not limited to: 
Gia tăng tần suất lau chùi thường xuyên vượt qua thông thường, sử dụng chất tẩy / khử trùng để lau các 
khu vực bao gồm, nhưng không giới hạn ở: 

• cửa ra vào (tay nắm cửa, tay vịn và lan can) 

• bếp bao gồm cả bồn rửa 

• máng uống và vòi phun 

• bàn, ghế và ngăn để giỏ học sinh 

• đồ đạc và thiết bị điện (công tắc, máy in, máy photocopy, tủ lạnh, v.v.) 

• khu vực phòng tắm (bao gồm nhà vệ sinh, chậu rửa, hộp đựng xà phòng) 

• thùng rác trong lớp học 
sàn khu vực giảng dạy và không giảng dạy (sàn cứng và sàn mềm) 

 
Cuối cùng, tôi đặc biệt cảm ơn đến các phụ huynh / người chăm sóc, học sinh và nhân viên vì cách bạn đã 
điều chỉnh và làm việc trong suốt 8 tuần. Đôi lúc lẻ loi, khó khăn và bực bội với mọi người nhưng sự kiên 
cường của quý vị đã tỏa sáng. Chúng ta vẫn còn  vài chướng ngại để nhảy, nhưng dường như chúng ta 
đang bắt đầu đi ra đầu bên kia. Tôi rất tự hào là hiệu trưởng của một cộng đồng trường hiểu biết và hỗ 
trợ như vậy. 
 
Chân thành, 
 
Mark Mills 
Hiệu trưởng 
 
 


