Kính gửi phụ huynh / người chăm sóc,

Chúng tôi hy vọng rằng qúy vị giữ gìn sức khỏe được tốt và đến bây giờ quý vị có thể nhận thấy rằng có
những sắp xếp mới cho các trường học ở các vùng thuộc đô thị Melbourne và Mitchell Shire như sau:
1. Sẽ có năm ngày học sinh không đến trường từ Thứ Hai ngày 13 đến Thứ Sáu 17 tháng 7 cho tất cả
học sinh ngoại trừ các trường hợp sau:
• Học sinh ghi danh vào Lớp 11 và 12
• Học sinh Lớp 10 đăng ký học môn học VCE, cho các bài học VCE
• Học sinh theo học tại các trường chuyên
Những học sinh nầy sẽ đến trường học từ thứ Hai ngày 13 tháng Bảy.
2. Giáo viên và nhân viên không tham gia giảng dạy tại chỗ từ Thứ Hai ngày 13 đến Thứ Sáu 17 tháng 7
sẽ đến trường để:
• Chuẩn bị cho khả năng có thể chuyển sang học tập từ xa và linh hoạt từ Thứ Hai ngày 20 tháng 7;
• Cung cấp một chương trình chăm sóc và giám sát cho những học sinh mà cha mẹ / người chăm sóc
không thể làm việc tại nhà và cho những học sinh dễ bị tổn thương.

Với thông tin nầy, tất cả nhân viên sẽ có mặt tại trường vào tuần tới và nếu quý vị là một gia đình đang
làm việc và không có sự thay thế nào cho sự giám sát con em quý vị, học sinh đó có thể đến trường
học. Quý vị sẽ cần điền thông tin quan trọng tại văn phòng trước khi cho con qúy vị vào trường.
Bộ Giáo dục đã nói rất rõ rằng đây chỉ là sự giám sát và sẽ không có việc học từ xa trong tuần tới
vì sự việc nầy được phân bổ là Ngày Soạn Chương Trình Giảng Dạy để lên kế hoạch.
Xin nhớ rằng việc gửi con quý vị đến trường vào tuần tới sẽ phải là biện pháp cuối cùng cho các gia
đình đi làm việc không có lựa chọn thay thế.
Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi sẽ liên lạc quý vị vào đầu tuần tới với thông tin
cập nhật liên quan đến việc trở lại trường cho Học kỳ 3.

Trân trọng,

Julie Fisher

