ST. JOSEPH’S CATHOLIC PARISH PRIMARY SCHOOL
TELEPHONE: 9546 8223 : 9546 8955

33 ST JOHN’S AVE., SPRINGVALE VIC. 3171
EMAIL: office@sjspringvale.catholic.edu.au

23-03-2020
Dear Parent/Guardian,
School holidays begin tomorrow, March 24th. Next term begins on April 14th however at this
stage we’re unclear as to if or when we re-open. The media will announce information as it
comes to hand and we will communicate with you through Flexibuzz and on the school
website ( http://www.sjspringvale.catholic.edu.au A parent communication link will be set up
on the home page). Please check both regularly.
If the school is closed next term we have provided learning packs and on line activities that
will allow for remote learning. Please do not have your child complete this work during the
holidays, it will most likely be needed next term. Teachers will be updating the on line
activities each week and providing feedback to students via Seesaw (Prep-4) and google
classroom (Yr 5/6).
Please take care and I wish your family good health.
Yours sincerely,
Chris O’Connell
Principal
________________________________________________________________________
Thưa quý phụ huynh và người giám hộ học sinh,
Kỳ nghỉ trường sẽ bắt đầu sáng mai, ngày 24 Tháng 3.
Học kỳ tới sẽ bắt đầu ngày 14 Tháng 4 tuy nhiên cho đến lúc này chúng tôi vẫn chưa rõ là
trường sẽ được mở lại hay không và bao giờ thì mở lại.
Khi nhận được thông tin cơ quan truyền thông sẽ báo cho mọi người, và chúng tôi sẽ liên
lạc với phụ huynh qua Flexibuzz và qua mạng internet của trường
( http://www.sjspringvale.catholic.edu.au )
Một mục “Liên lạc với phụ huynh” sẽ được mở trên trang nhà /home page.
Xin phụ huynh vui lòng thường xuyên kiểm tra hai nơi này.
Nếu như trường phải đóng cửa vào học kỳ sau, chúng tôi đã chuẩn bị cho tất cả các học
sinh một bộ bài tập đem về và các bài học trên mạng, tất cả các thứ này cho phép học sinh
có thể học từ xa.
Xin phụ huynh vui lòng đừng bắt con em mình phải làm các bài tập này trong kỳ nghỉ
trường. Các bài học này rất có thể sẽ cần đến trong học kỳ tới. Các giáo viên sẽ cập nhật
các bài vở trên mạng hàng tuần và sẽ chấm bài, cho biết ý kiến về bài làm của học sinh qua
Seesaw (từ Mẫu Giáo đến Lớp 4) và qua google classroom (cho các Lớp 5/6).
Xin giữ gìn và kính chúc gia đình quý phụ huynh được khoẻ mạnh.
Thân kính,

Chris O’Connell
Hiệu Trưởng

