
Tin nhắn từ Hiệu trưởng 

 

Chào mừng trở lại với học kỳ 4 và tin vui là chúng ta sắp trở lại trường học tại trường với tất cả 

các cấp lớp từ Thứ Hai tới, ngày 12 tháng 10. Xin lưu ý tất cả việc học từ xa sẽ kết thúc kể từ ngày 

này. 

 

Chuyển tiếp trở lại trường học 

Cần phải hiểu rõ mục đích của chúng tôi là giữ cho mọi người được an toàn và khỏe mạnh. Để đạt 

được điều này, chúng tôi đã lập kế hoạch một số biện pháp nhằm đảm bảo học sinh, phụ huynh và 

các thành viên khác trong gia đình an toàn và khỏe mạnh. 

Hãy lưu ý những thông tin quan trọng sau đây: 

 

● Học sinh cần mang theo chai nước riêng để sử dụng ở trường vì học sinh không được uống 

từ các vòi nước vào thời điểm này. Học sinh có thể tự đổ đầy bình. 

 

● Căng tin sẽ mở cửa từ Thứ Hai ngày 12 tháng 10 chỉ phục vụ đặt hàng cho các món ăn giờ 

giải lao và ăn trưa. Sẽ không có quầy bán hàng mà các em phải xếp hàng. 

 

 

●  Nếu các em bị ốm hoặc cảm thấy không khỏe, chúng không được đi học phải ở nhà và gặp 

bác sĩ 

 

● Vẫn có những hạn chế về quyền truy cập vào trường với bất kỳ ai khác ngoài nhân viên và 

học sinh của trường. Cho đến khi có thông báo mới, phụ huynh không được vào sân 

trường. 

 

●  Để giảm tắc nghẽn bên ngoài trường học tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi đã phân bổ 

các khu vực đưa và đón cụ thể. 

 

Tăng cường làm sạch cho đến cuốiHọc kỳ 4 

Nhà thầu vệ sinh sẽ tiếp tục các công việc dọn dẹp bổ sung trong toàn trường. Điều này sẽ giúp 

làm sạch suốt cả ngày, tập trung vào các bề mặt tiếp xúc nhiều. Tóm lại, bao gồm: 

Tăng tần suất làm sạch thường xuyên vượt qua mức yêu cầu thông thường, sử dụng chất tẩy rửa / 

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) 

 

Tất cả các em sẽ được yêu cầu rửa tay hoặc sử dụng nước khử trùng trước và sau giờ chơi. 

 

Cổng được chỉ định đưa con em đến trường buổi sáng  

● Tất cả các cổng vào sẽ do giáo viên phụ trách và sẽ mở lúc 8:45 sáng. Học sinh phải trực 

tiếp đến lớp học của mình . 



● Mẫu giáo và có anh chị em học lớp 1 hoặc 2 vào trường qua cổng trước trên đường 

Carmody Drive  

● Lớp 2 và có anh chị từ lớp 3 đến lớp 6 phải vàot rường từ Shepperd Way gần phòng tập 
thể dục của trường. 

● Lớp 3 và 4 và có anh chị lớp 5 và 6 phải vào trường từ cổng thứ 2  phía tây trên Shepperd 
Way gần các phòng học di động của Lớp 6. 

● All other Grade 5 and 6 students are to enter from the oval gate on Furlong Rd. 
● Tất cả các học sinh khác của Lớp 5 và 6 phải vào từ cổng sân  bầu dục trên đường Furlong. 
● Cổng sẽ được mở lúc 8:45 giờ do các giáo viên trực sân.  

  

Sắp xếp rước con em vào buổi chiều 

● Rước con em về, tất cả các cổng sẽ có giáo viên trông coi. Các cổng ra về cho Lớp Mẫu gáo 

đến Lớp 2 sẽ mở lúc 3:10 chiều và cổng ra về cho  Lớp 3 đến 6 sẽ mở lúc 3:20 chiều. 

● Các giáo viên lớp sẽ đi cùng lớp đến cổng đã chỉ định để gia dình rước. 

● Tất cả Mẫu giáo, Lớp 1 và 2 sẽ tan học lúc 3:10 chiều qua cổng mà các em đã vào buổi 
sáng. Bất kỳ học sinh nào từ Lớp 3 đến Lớp 6 có  em học Mẫu giáo đến Lớp 2 cần phải đến 
lớp em mình lúc 3:05 chiều. Sau đó, cùng ra về với cổng của em  minh.  

● All remaining Grade 3 to 6 students will be dismissed at 3:20pm via the gate they 

entered in the morning.  
● Tất cả học sinh lớp 3 đến 6 còn lại sẽ tan học lúc 3:20 chiều về qua cổng mà các em đã 

vào buổi sáng. 
● Lớp 3 và lớp 4 sẽ về qua cổng thứ hai phía tây trên Đường Shepperd gần các phòng học 

di động của Lớp 6. Bất kỳ học sinh nào từ Lớp 5 đến 6 có em học Lớp 3 hoặc 4 cần gặp 
em bên trong trường tại cổng nơi em mình tan học. 

●   Tất cả các học sinh khác của Lớp 5 và 6 về qua cổng sân  bầu dục trên đường Furlong 
 
Ghi danh Học niên học 2021 

Ghi danh học Mẫu giáo cho năm tới đang được thực hiện. Trẻ em phải mừng sinh nhật lần thứ 

năm trước hoặc vào ngày 30 tháng 4 năm 2021 để đủ điều kiện đến trường. Do giới hạn ghi danh 

của chúng tôi, không thể nhận ghi danh Mẫu giáo từ các gia đình sống ngoài vùng Cairnlea. Phụ 

huynh phải cung cấp các thông tin sau khi ghi danh: 

• Giấy chứng nhận cư trú trong vùng Cairnlea 

• Giấy khai sinh hoặc hộ chiếu  

• Giấy chứng nhận chích ngừa 

Mẫu đơn ghi danh niên học 2021có thể tải ở trang web của trường tại 

www.cairnleaparkps.vic.edu.au 

 

 

Sau cùng, tôi đặc biệt cảm ơn đến các phụ huynh / người chăm sóc, học sinh và nhân viên vì quý 

vị đã điều chỉnh và làm việc trong suốt thời gian học tập từ xa. Hy vọng rằng đây là lần cuối của 

việc học từ xa. Tôi đã từng nói điều này trước đây, tôi rất tự hào là hiệu trưởng của một cộng 

đồng trường hiểu biết và hỗ trợ như vầy. 

 

Trân trọng và xin giữ bình an, 

 

Mark Mills 

Principal 

 


