
 
                  
 
 
 
 Đến  Nhận Gói Học Tại Nhà 

 

 

Kính gửi  phụ huynh / giám hộ, 

 

Dựa vào lời chỉ dẫn của Giám đốc Y tế, chúng tôi sẽ thực thi nghiêm túc về việc người lớn không vào sân 

trường trừ khi đã có một cuộc hẹn trước với văn phòng. 

 

Vì đây là việc học từ xa và linh hoạt, các gói học cho học sinh từ Lớp Căn Bản (Foundation) đến Lớp 4 sẽ có 

sẵn để phụ huynh đến nhận vào các ngày như được  trình bày dưới đây. Các gói học cho học sinh Lớp 5 & 6  

có thể truy cập vào tất cả các bài học và bài làm trực tuyến ,vì vậy phụ huynh  không cần phải đến trường để 

nhận lấy gói học nầy. 

 

Thứ hai 20 tháng 7 -Đến nhận gói học tập dành cho Lớp Căn Bản đến Lớp  4,  Lớp 5/6  nhận trực tuyến 

Thứ hai 27 tháng 7 - Đến nhận gói mới và giao bài dành cho Lớp Căn Bản đến Lớp 4, Lớp 5/6 nhận trực tuyến 

Thứ hai  3 tháng 8 -Đến nhận gói mới và giao bài dành cho Lớp Căn Bản đến Lớp 4, Lớp 5/6 nhận trực tuyến 

Thứ hai 10 tháng 8 -Đến nhận gói mới và giao bài dành cho Lớp Căn Bản đến Lớp 4, Lớp 5/6 nhận trực tuyến 

Thứ Hai 17 tháng 8 - Đến nhận gói mới và giao bài dành cho Lớp Căn Bản đến Lớp 4, Lớp 5/6 nhận trực tuyến  

 
Sắp xếp để nhận và giao bài như sau; 
 
Để giảm số lượng người lớn truy cập vào các gói học tập và đến trường, chúng tôi đã phân bổ thời gian theo 
Họ. Nhân viên sẽ có mặt để đảm bảo rằng đây là một quá trình nhận gói học tập được suôn sẻ.  Xin  chú ý 
đến sự giản cách xã hội ở mọi lúc. 
 
9.30 -11.00 sáng  dành cho gia đình có Họ  A – M đến nhận 
11:00 - 12.30 dành cho gia đình có Họ  N – Z đến nhận  
 
Các khu vực đến nhận được chỉ định như sau: 
Nhánh Valley - Cổng chính dành cho người đi bộ 
Nhánh Tây – Phòng lớn nằm ở cuối bãi đậu xe chính của nhân viên  
 
Trong trường hợp không thể đến nhận các gói học tập, vui lòng liên hệ với văn phòng để sắp xếp ngày khác. 
 
Nhánh Valley : 9547 3222 
Nhánh Tây: 9546 6402 
 
 
Xin cám ơn sự hỗ trợ ca quý vị 
 
Julie Fisher 
 
Hiệu Trưởng 
 


