
Phu Huynh và Giám Hộ thân mến, 

 

Chính Phủ Victoria đã đưa ra những sắp xếp mới cho việc học của trường dành cho học kỳ 2, năm 

2020. 

Tất cả học sinh nếu học được ở nhà thì phải học tại nhà . 

 

Biện pháp nầy được quyết định nhằm giúp làm chậm lại sự lây lang của dịch corona (COVID-19),dựa 

trên sự cố vấn của Giám Đốc Y Tế Victoria. 

 

Các trường đều được hướng dẫn hỗ trợ việc học tại nhà. 

 

Hiệu Trưởng và giáo viên  đã có kế hoạch nhằm cung cấp một chương trình học tại nhà cho các cấp 

lớp.Trong đó bao gồm Bô Giáo Dục Và Đào Tạo cung cấp các dụng cụ thiết bị học cho học sinh thông 

qua trường như máy tín xách tay hoặc máy tính bảng và truy cập mạng nếu cần. 

 

Để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con em quý vị, gia đình quý vị,thầy cô của quý vị và toàn thể 

cộng đồng, việc tuân thủ theo sự hướng dẫn của chính phủ Victoria là một điều rất quan trọng và 

nên cho con em quý vị học tại nhà trong học kỳ nầy. 

 

Việc cho các em đến học tại trường chỉ có thể xảy ra nếu đây là phương sách cuối cùng khi phụ 

huynh không thể sắp xếp để giám sát các em tại nhà .Trường sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho qúy vị 

về vấn đề nầy. 

 

Thông tin cho phụ huynh và giám hộ để hỗ trợ việc giám sát các cháu tại nhà có thể tìm thấy tại đây : 

http://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

 

Nếu quý vị có thắc mắc hoạc muốn thảo luận về hoàn cảnh của quý vị, vui lòng liên lạc với trường 

hoạc gọi Bộ Giáo Dục Và Đào tạo qua đường dây nóng : 1800 338 663 . 

 

Xin cám ơn sự hợp tác và sự hỗ trợ của quý vị đối với giáo viên, trường và cộng đồng . 

 

Xin cám ơn 

 

Jenny Atta 

Thư Ký 

Bộ Giáo Dục Và ào tạo 
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