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LỜI NHẮN NHỦ CHO PHỤ HUYNH VÀ NGƯỜI 
NUÔI DƯỠNG 
Lời nhắn nhủ cho phụ huynh và người nuôi dưỡng tại vùng nội thành Melbourne và quận Mitchell  

 
Kính gửi quý phụ huynh và người nuôi dưỡng, 
  
Như quý vị biết, Chính phủ Victoria đã loan báo một số thông báo quan trọng liên quan đến các 
trường học ở Victoria cho Học kỳ 3. 

Dựa trên lời khuyên của Viên chức Y tế Trưởng Victoria, các trường công tại Victoria ở vùng nội 
thành Melbourne và quận Mitchell sẽ có những thay đổi cụ thể cho Tuần 1, Học kỳ 3 như trình bày 
dưới đây. Sau đó, từ đầu Tuần 2, học sinh Lớp Prep đến Lớp 10 sẽ chuyển sang học tập từ xa và 
linh động. 

Điều rất quan trọng cần lưu ý là theo lời khuyên của Viên chức Y tế Trưởng Victoria, các trường 
có thể tiếp tục mở cửa. Viên chức Y tế Trưởng Victoria cũng khuyên rằng nhân viên và học sinh 
nên thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, và chúng tôi sẽ tuân theo những lời khuyên này. 
  
Mục đích của những thay đổi này là để giảm số lượng học sinh – và phụ huynh và người giám hộ 
– di chuyển qua vùng nội thành Melbourne và quận Mitchell để giảm đà coronavirus (COVID-19) 
lây lan. 
  
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tiếp tục dạy học giáp mặt trực tiếp cho một số học sinh, bao 
gồm học sinh Lớp 11 và 12 (và học sinh Lớp 10 có học môn VCE hoặc các hệ VCAL trong 
chương trình học của các em) vì cần phải tạo điều kiện cho tất cả các học sinh tiếp tục học hoặc 
hoàn tất bằng trung học phổ thông, hoặc VCE hoặc VCAL. 
  
Điều quan trọng là học sinh các trường đặc biệt phải được giáo viên giảng dạy và được nhân viên 
giúp đỡ đầy đủ giáp mặt trực tiếp tại trường. Chúng tôi cũng cần giúp đỡ các gia đình nào mà cha 
mẹ và người nuôi dưỡng không thể làm việc tại nhà và những người khác cần con em được trông 
coi tại cơ sở. 
  
Để bảo đảm hơn nữa, trường chúng ta, cùng tất cả các trường công khác trong vùng nội thành 
Melbourne và quận Mitchell, sẽ đo thân nhiệt tất cả học sinh vào đầu ngày. Nếu thân nhiệt con quý 
vị cao, nhà trường sẽ yêu cầu quý vị đến trường đón con về. 
  
  
Dưới đây là chi tiết các sắp xếp mới. 
  
Thứ Hai 13 – thứ Sáu 17 tháng 7 
  
Học sinh Lớp 11 và 12, học sinh Lớp 10 có học môn VCE hoặc VCAL, và học sinh trường đặc 
biệt, sẽ đi học trở lại tại trường vào thứ Hai 13 tháng 7. 
  
Thứ Hai 13 – thứ Sáu 17 tháng 7 là những ngày học sinh Lớp Prep đến Lớp 10 nghỉ học. Những 
ngày học sinh nghỉ học này sẽ giúp nhân viên chuẩn bị chuyển đổi sang hình thức học tập từ xa 
và linh động bắt đầu từ thứ Hai 20 tháng 7. 
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Chúng tôi sẽ cung cấp chương trình trông coi tại cơ sở cho học sinh nào cần dịch vụ này trong 
tuần này. Chương trình này dành cho học sinh nào mà phụ huynh/người nuôi dưỡng không thể 
làm việc tại nhà và không thể thu xếp khác hơn và học sinh dễ bị tổn thương. 
  
Để chúng tôi tiện lập kế hoạch, nếu cần sử dụng chương trình này, xin quý vị liên lạc với nhà 
trường. 
  
Các sắp xếp giống như vầy sẽ áp dụng với tất cả các trường học trong vùng nội thành Melbourne 
và quận Mitchell. 
  
Thứ Hai 20 tháng 7 trở đi 
  
Từ thứ Hai 20 tháng 7, trường chúng ta sẽ chuyển sang hình thức học tập từ xa và linh động đối 
với tất cả các học sinh ngoài học sinh dưới đây: 

• học sinh Lớp 11 và 12 và học sinh Lớp 10 học chương trình VCE hoặc VCAL 

• học sinh trường đặc biệt 
  
Các học sinh dưới đây có thể đến trường để có người trông coi tại cơ sở, nhưng cũng sẽ học 
chương trình học từ xa: 

• con cái của cha mẹ/người nuôi dưỡng không thể thu xếp phù hợp để có người trông coi 
con ở nhà, bao gồm con cái của giáo viên các trường công đã được yêu cầu quay trở lại 
trường 

• học sinh dễ bị tổn thương 

• học sinh khuyết tật chọn đi đến trường. 
  
Chúng tôi sẽ thực hiện theo các sắp xếp tương tự với những gì chúng tôi áp dụng cho việc học từ 
xa và linh động trong Học kỳ 2. 
  
Bộ có một loạt các cách thức khác nhau để quý vị tiếp tục giúp con mình học tập, có sẵn tại trang 
mạng Học tại Nhà (Learning from Home) education.vic.gov.au/homelearning.  
  
Tại trang mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Department of Education and Training): 
education.vic.gov.au/coronavirus có thông tin cập nhật nhất về coronavirus (COVID-19) và các 
trường học. 

  

Viên chức Y tế Trưởng Victoria xác nhận người trưởng thành hoặc trẻ em không cần đeo khẩu 

trang hoặc khăn che miệng tại các trường học vào thời điểm này. Như mọi khi, học sinh nào muốn 

đeo khẩu trang ở trường và khi đi đến trường và đi về nhà đều có thể làm như vậy. 
  
Và cuối cùng, chúng tôi xin nhắc rằng nếu quý vị, con hoặc thân nhân bắt đầu bị các triệu chứng 
sốt, ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi, ho, đau họng, hụt hơi, sổ mũi, không còn biết mùi hoặc vị thì nên đi 
xét nghiệm tại cơ sở xét nghiệm coronavirus (COVID-19) và ở nhà. 
  
Đây là điều cực kỳ quan trọng để giữ an toàn cho cộng đồng trường chúng ta. 
  
Nếu muốn biết thông tin về sức khỏe từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and 
Human Services), quý vị có thể truy cập dhhs.vic.gov.au/coronavirus  
 

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

