LÁ THƯ NÀY LIÊN QUAN THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO TẤT CẢ PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC.
Kính gửi phụ huynh và người chăm sóc,
Cảm ơn tất cả sự hỗ trợ của quý vị trong những tuần vừa qua của việc học từ xa và linh động. Tôi vô cùng tự hào về
cách mà nhân viên, học sinh và phụ huynhcủa Cairnlea Park đã điều chỉnh theo những thách thức mà chúng tôi đã
thấy, hỗ trợ lẫn nhau và làm việc trong môi trường này. Mặc dù không dễ dàng, chúng tôi đã học được rất nhiều về
khả năng thích ứng, giao tiếp và tham gia vào một môi trường giàu công nghệ
Theo lời khuyên của Giám đốc Bộ Y tế, Chính phủ bang Victoria đã khuyên các trường học có thể bắt đầu quay trở
lại theo giai đoạn để đi học tại trường.
Trong giai đoạn đầu, học sinh lớp Mẫu giáo, Lớp 1 và Lớp 2, học sinh trung học (Lớp 11 và 12 VCAL và VCE) và tất
cả học sinh trong các trường chuyên sẽ trở lại trường từ Thứ Ba, ngày 26 Tháng Năm.
Để hỗ trợ nhân viên trường chuẩn bị quá trình chuyển đổi này, Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 tất cả học sinh sẽ nghỉ
học.
Trong giai đoạn thứ hai của việc trở lại trường học, Lớp 3, 4, 5 và 6 sẽ trở lại trường từ Thứ Ba, ngày 9 tháng Sáu.
Với các em lớp 3, 4, 5 và 6 và các em dễ bị tổn thương không thể được giám sát ở nhà, mô hình học tại chỗ hiện có
sẽ tiếp 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 để phụ huynh và người chăm sóc cho biết những ngày hoặc khoảng thời gian
trong ngày mà việc học tại chỗ được yêu cầu sẽ tiếp tục trong giai đoạn hai tuần này.
Tất cả các học sinh khác trong các lớp và cấp lớp này sẽ tiếp tục học ở nhà cho đến Thứ ba, ngày 9 tháng 6.
Khi mà cấp lớp của học sinh quay trở lại trường học, tất cả học sinh sẽ dự kiến đi học như bình thường. Điều này
có nghĩa nếu quý vị chọn giữ con em ở nhà sau khi cấp lớp của các em quay trở lại trường học, chúng tôi sẽ không
còn có thể hỗ trợ việc học ở nhà.
Điều này không áp dụng cho các em phải vắng mặt vì lý do sức khỏe hoặc y tế. Đối với những gia đình, xin vui lòng
liên hệ với trường học để chúng tôi có thể lập một kế hoạch phù hợp.
Phương thức này đang được thực hiện tại tất cả các trường chính phủ ở Victoria.
Để hỗ trợ sức khỏe và an toàn cho tất cả học sinh và nhân viên, Trường Cairnlea Park Primary School sẽ tiếp tục
hằng ngày gia tăng lau chùi. Chúng tôi cũng sẽ khuyến khích thường xuyên rửa tay hoặc khử trùng.
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.
Dù Giám đốc Y tế nhắn nhủ học sinh không cần phải duy trì khoảng cách ở trường, nhưng sẽ có một số thay đổi
quan trọng đối với hoạt động trường chúng ta, phù hợp với lời khuyên về sức khỏe cho tất cả các trường. Điều này
sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo mới. Tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết về tình hình trường học địa phương của
chúng ta càng sớm càng tốt, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là những thay đổi sẽ bao gồm:
•
•
•

Trong trường hợp cần thiết điều chỉnh thu xếp việc thả và đón so le, bao gồm cả thời gian bắt đầu và tan
trường. Thông tin này sẽ được thông báo vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau
Hạn chế truy cập vào trang web trường cho bất kỳ ai khác ngoài nhân viên và học sinh. Phụ huynh không
thể vào sân trường cho đến khi có thông báo mới
cách chúng tôi tiến hành các cuộc họp và họp phụ huynh học sinh

Chúng tôi hiểu một số gia đình có thể cảm thấy lo lắng về việc quay trở lại lớp để học. Tôi có thể đảm bảo rằng
quyết định này đã được đưa ra trên cơ sở lời khuyên tốt nhất về sức khỏe dành cho tiểu bang chúng ta.
Muốn biết thêm thông tin về việc trở lại trường học và coronavirus (COVID-19) có thể tìm thấy trên trang web của
Bộ, sẽ tiếp tục được cập nhật: https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
Cảm ơn quý vị đã luôn tiếp tục hỗ trợ và kiên nhẫn trong thời gian này. Chúng tôi mong được chào đón học sinh
của chúng tôi trở lại lớp học.
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