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Trong thời điểm này sức khoẻ và phúc lợi của gia đình quý vị và gia đình của ban nhân viên trường là 
điều quan tâm chính của chúng tôi. Mặc dù Học kỳ 2 bắt đầu vào Thứ Tư 15 Tháng 4 và trường mở 
cửa làm việc, tất cả các học sinh nên ở nhà và học từ nhà.  

Học sinh có thể đến trường trong trường hợp phụ huynh không thể trông nom con em mình ở nhà, 
và vào những ngày phụ huynh không thể thu xếp người đến trông nom giám sát con em thế cho 
mình. Điều này cũng bao gồm những học sinh mà cha mẹ các em không thể làm việc tại nhà được.  

Chương trình học tại trường sẽ giống y hệt chương trình học được gởi đến các học sinh học tại nhà. 
Nếu con em phụ huynh sẽ đến trường, xin phụ huynh vui lòng gọi điện thoại đến văn phòng trường 
vào ngày Thứ Ba 14 Tháng 4 hoặc gởi điện thư về office@sjspringvale.catholic.edu.au báo cho chúng 
tôi biết là con em phụ huynh sẽ học ở trường. Nếu phụ huynh không chắc chắn khi nào con em mình 
sẽ đến trường học và em có đến thường xuyên không, xin phụ huynh, nếu có thể biết trong mọi 
trường hợp, báo tin trước cho trường, chúng tôi vô cùng cám ơn quý phụ huynh. 

Chương trình Giữ trẻ Ngoài giờ học sẽ làm việc như sau: bắt đầu 6:00am và chấm dứt 6:15pm. 
 
Khi con em phụ huynh đến trường xin phụ huynh cho các em mặc đồng phục và em phải đem theo: 

 Thức ăn cho các buổi ăn trưa như thường lệ và trong thời gian này căng tin sẽ mở cửa 

 Chromebook nếu em là học sinh các Lớp từ 3 đến 6. Học sinh từ lớp Mẫu giáo đến Lớp 2 

sẽ được dùng máy của trường 

 Mổi em tự đem theo cho mình chai thuốc sát trùng cho tay/alcohol hand sanitiser 

(chúng tôi gặp khó khăn trong việc phải cung cấp một số lượng quá lớn). 

Tại trường chúng tôi sẽ áp dụng việc giãn cách xã hội (social distancing) bất cứ lúc nào có thể. Xin vui 

lòng đừng tụ tập tại cổng trường trước giờ vào học và sau khi tan học. Xin đứng cách nhau 1.5 mét, 

giữ khoảng cách xa nhất có thể làm được khi vào trường và khi rời khuôn viên trường. 

Nếu con em phụ huynh không khoẻ, em không được đến trường. Xin phụ huynh đặc biệt quan sát 

các dấu hiệu và triệu chứng sau: 

– nóng sốt 

– ho 

– khó thở 

– những triệu chứng ban đầu khác của COVID-19 bao gồm ớn lạnh, đau nhức toàn thân, đau cổ 

họng, nhức đầu, chảy nước mũi, đau nhức các bắp cơ hoặc tiêu chảy. 

Nếu phụ huynh có điều gì quan tâm lo lắng xin hãy gọi điện thoại cho tôi. 
Xin cám ơn sự cộng tác của quý phụ huynh, kính chúc gia đình phụ huynh mọi sự tốt đẹp nhất, xin 
Chúa ban ơn sức khoẻ tốt cho tất cả, 
 
Thân kính, 
 
Chris O’Connell. 
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