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VIỆC ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG & BẢN KHAI BÁO
HỌC KỲ 2, 2021

Thưa quý phụ huynh và người giám hộ hoc sinh, để thực hành đúng yêu cầu của
Chính quyền Tiểu bang và để bảo đảm một sức khỏe tốt cho mọi người, trường St
Joseph yêu cầu tất cả quý phụ huynh hoặc người giám hộ học sinh điền vào mẫu
Việc đến học tại trường & Bản khai báo mỗi tuần nếu như con em của phụ huynh
đến trường và học tại trường.
ĐẾN HỌC TẠI TRƯỜNG
Lý do của việc đến học tại trường* (xin vui lòng giải thích vắn tắc)
Tôi không thể trông nom con mình ở nhà và cũng không thể thu xếp người đến trông
nom thế cho tôi



Lý do khác (xin kể ra)



Tôi tính cho con mình đến trường trong những ngày sau đây (xin chỉ rõ em sẽ học
sáng AM và/hoặc chiều PM):
Tuần lễ từ ________(insert date) đến ngày_________( insert date) (tính luôn)
Thứ Hai
insert date

Họ của
học
sinh

Thứ Ba
insert date

Thứ Tư
insert date

Thứ Năm
insert date

Thứ Sáu
insert date

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM

AM

PM



















































Khai báo về COVID-19
Tất cả thông tin được cung cấp sẽ được xử dụng trong sự bảo mật cao nhất để phù
hợp với Nguyên tắc Bảo mật Úc/Australian Privacy Principles (APPs) có trong Đạo
luật về sự Riêng tư của Commonwealth/Commonwealth Privacy Act 1988 (Cth),
trong mục Luật lệ về sự Riêng tư của Trường học. Bản sao của Luật lệ về sự Riêng
tư này có trong trang mạng của trường
Tên họ phụ huynh:
Tên (các) con em phụ huynh:
Số điện thoại liên lạc:
Địa chỉ:
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Trong vòng 14 ngày vừa qua có ai cư ngụ cùng địa chỉ với phụ huynh đi
xa trở về từ vùng khác trong nước hoặc trở về từ nước khác không?

Có

Không

Trong vòng 14 ngày vừa qua có ai cư ngụ trong cùng địa chỉ với phụ
huynh đã có sự tiếp xúc vật lý với một hay nhiều người được chẩn đoán
đã nhiễm virút COVID-19 không?

Có

Không

Có ai cư ngụ trong cùng địa chỉ với phụ huynh hiện nay đang phải chịu
một hình thức tự cách ly theo lịnh của viên chức chánh phủ - hoặc theo
khuyến cáo của một chuyên viên y tế không?

Có

Không

Trong vòng 14 ngày vừa qua, có ai cư ngụ cùng địa chỉ với phụ huynh đã
có tiếp xúc vật lý với một hay nhiều người đang phải tự cách ly vì virút
COVID-19 không?

Có

Không

Có

Không

Trong vòng 14 ngày vừa qua, có ai cư ngụ cùng địa chỉ với phụ huynh đã
có những triệu chứng như sau:
»

Triệu chứng như khi bị cúm

»

Nóng sốt

»

Ho

»

Khó thở

»

Mệt mỏi

Xin lưu ý: Trường St Joseph có toàn quyền từ chối (các) con em của phụ huynh và
phụ huynh vào trường nếu phụ huynh trả lời Có với bất kỳ bất kỳ câu hỏi nào được
liệt kê ở trên HOẶC khi thân nhiệt của con em phụ huynh đo được là 37.5 độ Celsius
hoặc cao hơn. Chúng tôi tin rằng phụ huynh sẽ rất hoan nghênh việc khai báo của
mình chính là vì lợi ích tốt nhứt cho sức khỏe và phúc lợi của mọi người trong cộng
đồng trường chúng ta.
Tôi xác nhận những thông tin tôi cung cấp là sự thật và là chỉ dấu chính xác về tình
trạng sức khỏe của gia đình tôi & và về sự tương tác với cộng đồng. Tôi cam đoan
sẽ báo tin cho Trường Tiểu Học St Joseph nếu những hoàn cảnh nói trên có sự thay
đổi.
Viết rõ họ tên (Phụ huynh /
Người giám hộ):

Ký tên:

* Appendix 1: Student Weekly Temperature Data

Ngày:

