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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during the school day and 

outside of school hours. 
 
 

 
Nhóm quản lý COVID-19 - ngày 9 tháng 10 năm 2020 
Cập nhật dành cho phụ huynh số 2 - Học kỳ 4, 2020 

 
 

Kính gửi quý phụ huynh, 
 
Vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 10,  chúng tôi mong đợi được chào đón các học sinh  Lớp Prep, 1, 2 
và 6 trở lại trường theo kế hoạch của Chính phủ Tiểu bang về việc quay trở lại học tập tại chỗ 
theo từng giai đoạn tại các Trường học Victoria. 
 
Vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 10 , chúng tôi chào đón các học sinh  Lớp 3, 4 và 5  trở lại trường 
 
Đây là một bức ảnh về các trò chơi mới thú vị đã được sơn lên bê tông trong kỳ nghỉ cuối kì 
vừa qua. 

 
 
Vui lòng mang trở lại trường: 

● Máy tính và Ipad 
● Wifi Dongles 
● Sách 
● Hộp bút 
● Tập vở 
● Dụng cụ thể thao 

Vui lòng giữ dụng cụ Mỹ Thuật ở nhà. 
 
Các biện pháp an toàn và sức khỏe 
Khi việc học tại chỗ được bắt đầu lại, chúng tôi sẽ tiếp tục có những biện pháp mạnh mẽ để bảo 
vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên, gia đình và cộng đồng. 



 
Thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như các cổng được chỉ định 
Các cổng được chỉ định sau đây sẽ được sử dụng, đảm bảo khoảng cách xã hội. Chúng tôi cũng 
đã giãn cách thời gian kết thúc của học sinh. Quyết định này được thực hiện để giảm số lượng 
người lớn tụ tập bên ngoài trường học tại bất kỳ thời điểm nào. 

● Các cổng sẽ mở từ 8h30 - 8h45 sáng và học sinh được yêu cầu đi thẳng đến lớp học. 
● Trường học sẽ bắt đầu lúc 8h45. 
● Học sinh đến sau 8h45 sáng sẽ bị đánh dấu là ‘trễ’ và phải vào bằng cổng trên đường 

Theodore. 
● Các giáo viên sẽ kiểm tra nhiệt độ khi học sinh bước vào lớp học. 
● Những học sinh có nhiệt độ trên 37,5 độ C sẽ phải về nhà ngay lập tức. 
● Những học sinh có những điều sau đây cần phải ở nhà và đi khám bác sĩ: 

○ bị sốt, 
○ ho, 
○ đau họng, 
○ cảm thấy mệt mỏi, 
○ hoặc hụt   hơi 
○ mất mùi hoặc vị 

● Giấy chứng nhận của bác sĩ cần được cung cấp trước khi học sinh trở lại trường. 
 

 Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Cổng vào & ra 

 Lớp Prep D 8h30 - 8h45 sáng 3h chiều Winifred Street 

  Lớp Prep J 8h30 - 8h45 sáng 3h chiều Theodore Street 

 Lớp 1 8h30 - 8h45 sáng 3h chiều Arthur Street 

 Lớp 2 8h30 - 8h45 sáng 3h chiều Biggs Street 

 Lớp 3 8h30 - 8h45 sáng 3h15 chiều Arthur Street 

 Lớp 4 8h30 - 8h45 sáng 3h15 chiều Biggs Street 

 Lớp 5 8h30 - 8h45 sáng 3h15 chiều Theodore Street 

 Lớp 6 8h30 - 8h45 sáng 3h15 chiều Winifred Street 

 
● Các gia đình có nhiều hơn một trẻ em được yêu cầu sử dụng cổng vào / ra của đứa con út. 

Vui lòng đến cổng được chỉ định vào thời gian đã định. 
Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ sẽ được cung cấp từ 3h-6h chiều mỗi ngày. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Cổng cần phải sử dụng từ ngày 12 tháng 10 

  

Phụ huynh được yêu cầu không vào trường hoặc văn phòng 
Để hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn của tất cả mọi người trong trường của chúng ta, phụ huynh 
được yêu cầu không vào trong trường. Nguy cơ chính lây truyền COVID-19 trong môi trường học 
đường là giữa người lớn. Phụ huynh được yêu cầu ở trong hoặc gần xe của mình. Nhân viên sẽ 
túc trực tại mỗi cổng để hỗ trợ học sinh ra/ vào trường và lớp học một cách an toàn. Phụ huynh 
được yêu cầu không vào trường hoặc đến văn phòng. Vui lòng gọi cho trường theo số 9366 0022 
hoặc 9366 0266 nếu cần hỗ trợ hoặc muốn nói chuyện với nhân viên, và thời gian sẽ được sắp 
xếp. 
 
Một tấm kính chắn mới đã được lắp đặt tại văn phòng, nhân viên sẽ luôn đứng sau tấm chắn bảo 
vệ này. 
 
Tình nguyện viên 
Sẽ không có tình nguyện viên hoặc người giúp đỡ lớp học nào được phép vào trường trong thời 
gian này. 
 
Văn phòng trường - đối với học sinh 
Học sinh sẽ được yêu cầu chờ ở ghế bên ngoài văn phòng, vì mỗi lần chỉ có một học sinh được 
vào văn phòng. Kí hiệu và ghế sẽ được đặt cách nhau 1.5 mét trong khu vực này. 



 
Sơ cứu 
Học sinh sẽ đợi bên ngoài dưới mái che. Một nhân viên, mang thiết bị bảo hộ sẽ chăm sóc học 
sinh ở khu vực bên ngoài này. Phụ huynh sẽ được liên hệ để đón học sinh, hoặc xe cấp cứu sẽ 
được gọi nếu cần thiết. Học sinh sẽ chỉ được đưa đến phòng y tế nếu cần thiết. 
 
Phụ huynh của học sinh có nhu cầu y tế phức tạp (bao gồm cả những người có hệ thống miễn 
dịch bị tổn hại) nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ để hỗ trợ việc đưa ra quyết định về việc giáo dục 
tại chỗ có phù hợp hay không, lưu ý rằng lời khuyên này có thể thay đổi tùy thuộc vào tình trạng 
của COVID- 19 đại dịch ở Victoria. 
 
Nếu học sinh có Kế hoạch Quản lý Sức khỏe riêng, vui lòng kiểm tra với bác sĩ vì điều này cần 
được cập nhật để cung cấp thêm lời khuyên về việc theo dõi hoặc xác định nhu cầu của học sinh 
trong lúc còn dịch Covid-19. 
 
Bữa trưa / đồ ăn nhẹ của học sinh 
Chúng tôi yêu cầu bữa trưa của học sinh được chuẩn bị trước khi đến trường. Để giảm nguy cơ 
lây lan COVID-19, học sinh phải được dạy không chia sẻ thức ăn và phụ huynh được yêu cầu 
không đưa thức ăn tại văn phòng. 
 
Giờ ra chơi 
Học sinh Lớp Prep, 1, 2 và 3 sẽ có các khu vực vui chơi riêng biệt cho đến Lớp 4, 5 và 6. 
Nhân viên sẽ đeo khẩu trang trong khi giám sát giờ chơi. 
 
Tạo những nơi an toàn COVID 
Để thúc đẩy thông gió ngoài trời, máy điều hòa không khí sẽ không được sử dụng. Cửa sổ và cửa 
ra vào sẽ được mở. 
 
Sẽ tiếp tục tăng cường vệ sinh 
Điều này sẽ bao gồm: 

● Thường xuyên làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc nhiều như: tay nắm cửa, công 
tắc đèn, vòi, thùng, tủ, bồn rửa, bàn làm việc 

● Thường xuyên làm sạch và khử trùng bồn cầu, nút xả 
 
Các sản phẩm được sử dụng tuân theo Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA). 
Ngoài ra, mỗi phòng học sẽ có xà phòng (để loại bỏ bụi bẩn) và nước khử trùng tay (chứa 70% 
cồn). 
 
Học sinh sẽ phải dùng nước khử trùng tay khi ra/ vào lớp học. Nước rửa tay và khăn giấy cũng sẽ 
có sẵn trong mỗi lớp học. 
  
Bàn học trong lớp - Khoảng cách xã hội 
Chúng tôi may mắn có bàn học cá nhân cho tất cả học sinh tại Sacred Heart. Chúng đã được di 
chuyển ra khỏi nhau. Chúng tôi cũng may mắn là chúng tôi có các phòng học rộng và thông 
thoáng. Học sinh sẽ không ngồi như một nhóm lớp trên thảm. 



 
Hoạt động ngoại khóa, Thể thao liên trường và Bơi lội 
Các chuyến tham quan, hoạt động ngoại khóa, thể thao liên trường và bơi lội đều đã bị hủy bỏ. 
 
Thể thao / Giáo dục thể chất 
Thể dục và Khiêu vũ sẽ được giảng dạy ngoài trời. 
 
Trước khi trở lại trường học 
Điều quan trọng là: 

● Học sinh được hướng dẫn cách rửa tay kỹ lưỡng trong 20 giây. 
● Học sinh được dạy về 'Khoảng cách xã hội', tức là cách xa những người khác ở trường ít 

nhất một mét. 
● Học sinh có bình nước riêng. Học sinh sẽ không được phép sử dụng vòi uống nước ở 

trường. 
● Nếu học sinh bị hen suyễn, chúng có thể sử dụng thuốc và ống đệm một cách độc lập. 
● Học sinh được nói về "cách chào hỏi không có tiếp xúc" 

 
Ứng dụng an toàn COVID 
Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh và nhân viên tải xuống Ứng dụng an toàn COVID. Trong 
trường hợp có ai đó xét nghiệm dương tính, điều này sẽ hỗ trợ Bộ Y tế Victoria trong quá trình 
truy tìm liên hệ. 
 
Đồng phục 
Học sinh mặc đồng phục mùa hè trong Học kỳ 4. Điều này bao gồm đồng phục thể thao vào 
những ngày có tiết thể dục. Cần phải đội mũ trong Học kỳ 4. 
 
Các biện pháp quan trọng này đang được thực hiện để đảm bảo sự an toàn của tất cả học sinh và 
nhân viên. 
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc đề xuất nào, vui lòng gọi điện hoặc gửi email cho trường. 
 
Lời Cảm Ơn 
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị vì đã hỗ trợ việc học từ xa của con em mình trong Học kỳ 3, thu 
thập báo cáo và sẵn sàng tham gia họp phụ huynh qua điện thoại với giáo viên. 
 
Cuối cùng, chồng tôi, Peter, đã trải qua một cuộc phẫu thuật lớn và tôi sẽ nghỉ phép trong ba tuần 
tới. Xin vui lòng nghĩ về Peter trong lời cầu nguyện của quý vị trong lúc anh ấy bình phục. Trong 
thời gian này, Cô Bolkunowicz sẽ là Hiệu trưởng Tạm thời và Cô Tanner sẽ là Phó Hiệu trưởng 
Tạm thời. 
 
Nhóm quản lý COVID-19 
 
 
 
 
 
 



 
WOW Work 
 

 
 

 
 
 

 

 


