
 
 
                                    

Thư Gởi Cộng Đồng Trường 
 
Kính gửi các Phụ Huynh, Giám Hộ, học sinh và Nhân Viên, 
 
Đầu ngày hôm nay, Chính phủ Victoria đã ra thông báo rằng, theo lời khuyên của Giám đốc Y tế Victoria, 
các khu vực và vùng nông thôn thuộc tiểu bang Victoria sẽ chuyển sang sự hạn chế ở giai đoạn 3 và thành 
phố Melbourne sẽ chuyển sang sự chế ở Giai đoạn 4 để làm chậm sự lây lan của coronavirus (COVID-19). 
Những yêu cầu nầy áp dụng cho tất cả các trường học chính phủ,công giáo và các trường độc lập và toàn  
Melbourne và vùng nông thôn và khu vực Victoria. 
Các thay đổi đối với các hoạt động của trường học sẽ bắt đầu có hiệu lực từ Thứ Tư ngày 5 tháng 8, sau 
một ngày không có học sinh trong trường vào Thứ Ba ngày 4 tháng 8, và có khả năng áp dụng cho đến hết 
Học kỳ 3. 
Như đã nêu trong lời khuyên của Giám đốc Y tế vào Thứ Sáu, các trường học vẫn là nơi an toàn cho nhân 
viên và học sinh - nhưng những bước nầy là các biện pháp quan trọng để giảm sự di chuyển của học sinh và 
gia đình trên toàn tiểu bang. 
Có những tác động đối với trường và đối với các gia đình trong cộng đồng trường học của chúng ta. 
Một bản tóm tắt về những thay đổi có ý nghĩa đối với các trường học như dưới đây. 
 
VÙNG NÔNG THÔN MELBOURNE 
 
LỚP CĂN BẢN ĐẾN LỚP 10 
• Học sinh lớp Căn Bản đến lớp 10 sẽ tiếp tục học tập từ xa và linh hoạt. 
• Các tiêu chí cho học sinh có thể học tại chỗ đã thay đổi như sau: 
      o Trẻ em có cha mẹ là người làm việc trong nghành chính phủ cho phép hoạt động trong lúc Melbourne 
cách ly . Chính phủ Victoria sẽ cung cấp tư vấn thêm về điều   nầy trong những ngày tới. 
      o Trẻ em dễ bị tổn thương khi không thể ở nhà với cha mẹ, trẻ em được  cơ quan bảo vệ trẻ em xác 
nhận và các cơ quan khác và trẻ em được nhà trường xác định là dễ bị tổn thương 
      o Trẻ em khuyết tật và phải phù hợp với một trong hai điều kiện trên. 
 
MỐC THỜI GIAN 
• Thứ Hai ngày 3 tháng 8 sẽ là một ngày học bình thường của trường theo các sắp xếp hiện tại, với các học 
sinh tham gia học tập tại chỗ được yêu cầu mang tất cả các tài liệu học tập cần thiết về học tại nhà. 
• Thứ Ba ngày 4 tháng 8 sẽ là một ngày không có học sinh trên khắp Victoria để cho phép giáo viên, đặc 
biệt là ở vùng nông thôn và các khu vực Victoria, chuẩn bị cho việc học linh hoạt và từ xa. 
• Thứ Tư ngày 5 tháng 8 sẽ là ngày đầu tiên cho sự sắp xếp mới(học tại nhà bắt đầu) cho các trường học 
trên khắp Victoria 
 
NHÂN VIÊN 
• Các trường sẽ đảm bảo có đủ nhân viên sẵn sàng cho việc giám sát tại trường. 
• Nhân viên không cần giám sát học sinh tại chỗ sẽ làm việc tại nhà. 
Tôi sẽ cung cấp một bản cập nhật sớm về các sắp xếp cho việc học từ xa và linh hoạt tại trường . 
 
Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị. 
 
Trân trọng, 
 
Julie Fisher 
Hiệu trưởng 


