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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 16 tháng 10 năm 2020 

Cập nhật Số 3 Học kỳ 4 
 

Ngày mai, ngày 17 tháng 10, chúng ta kỷ niệm 10 năm ngày Mary MacKillop được phong thánh. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thân gửi quý phụ huynh, 
 
Thật đáng yêu khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của các em học sinh tràn ngập các lớp học và sân chơi của 
trường trong tuần này. Các em rất vui khi được trở lại trường và ổn định công việc hàng ngày cũng như 
kết nối lại với bạn bè. Chắc chắn đã có rất nhiều sự hào hứng và nồng nhiệt từ các bậc phụ huynh, học 
sinh và nhân viên. 
  
Cảm ơn các bậc cha mẹ đã sử dụng các cổng được chỉ định để đưa và đón các em học sinh, giữ khoảng 
cách xã hội và đeo khẩu trang. Vui lòng nhớ không tụ tập thành nhóm và cách nhau 1,5 mét. Điều này 
giúp giữ mọi người an toàn. 
  
Bản tóm tắt các chủ đề học tập đã được gửi về nhà trong tuần này. Những điều này giải thích những gì 
học sinh sẽ học trong học kỳ này. 
  

Tuyển sinh cho năm 2021  

Những gia đình có con em bắt đầu đi học vào năm sau và chưa nộp đơn đăng ký, vui lòng liên hệ với nhà 
trường trong thời gian sớm nhất. 
 

Những học sinh không trở lại Sacred Heart vào năm 2021 

Nếu con em của quý vị sẽ không tiếp tục học tại trường Sacred Heart vào năm 2021 (không bao gồm 
Lớp 6), xin vui lòng cho nhà trường biết càng sớm càng tốt. 
 
 
 



Các ngày quan trọng trong Học kỳ 4, 2020 
 

Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 10 Ngày lễ Grand Final 

Thứ Hai, Ngày 2 tháng 11 Ngày nghỉ cho học sinh 

Thứ Ba, Ngày 3 tháng 11 Ngày lễ Melbourne Cup 

Thứ Hai, Ngày 14 tháng 12 Ngày cuối cùng của học sinh 

Thứ Ba, Ngày 15 tháng 12 Họp phụ huynh/ giáo viên/ học sinh 

Thứ Sáu, Ngày 18 tháng 12 Ngày cuối cùng của nhân viên 

 
Giám sát viên Giao lộ Trường học 
  
Hội đồng thành phố Brimbank đã thực hiện một số thay đổi đối với cách thức làm việc của Giám sát viên 
Giao lộ Trường học trong thời gian dịch này. 

● Bắt buộc phải đeo khẩu trang - KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG CÒI 
● Các tín hiệu tay và khẩu lệnh sẽ được sử dụng để hướng dẫn người đi bộ thay cho còi 
● Để giữ khoảng cách với xã hội, tất cả những người giám sát sẽ đứng ở phía đối diện của vạch 

sang đường để người đi bộ đến gần 
Buổi sáng: Địa điểm trường 
Chiều: Đối diện trường học 

 
Thông điệp từ Cảnh sát - Thực hành An toàn khi đưa đón học sinh 
Cassie NORMAN | Bàn cao cấp 40880 
Đơn vị lập chính sách chủ động | Vùng đô thị NW | Bộ phận 3 
  
Chúng tôi yêu cầu tất cả những người tham gia giao thông quan tâm hơn nữa trong và xung quanh khu 
vực trường học vì lợi ích của mọi người. 
❌ KHÔNG ngừng tại lối băng qua đường cho người đi bộ để đưa và đón học sinh 
❌ KHÔNG đậu xe trái phép 
❌ KHÔNG quay đầu xe phía trước xe đang chạy tới 
❌ KHÔNG chặn đường lối xe vào của những hộ xung quanh 
  
Nếu quý vị đưa và đón học sinh, vui lòng dành cho mình thời gian thích hợp để tìm chỗ đậu xe và an toàn 
đi đến chỗ con mình. 
  
Trong những tuần tới, cảnh sát sẽ tuần tra các khu vực này và sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành 
vi vi phạm nào. 

Vi phạm Mức phạt Điểm bằng lái 

Chạy quá tốc độ $207 - $826 1-3 điểm và mất giấy phép lên 
đến 12 tháng 

Không nhường đường cho 
người đi bộ 

$289 3 điểm 

Không dừng lại và đứng yên khi 
có trẻ em qua đường 

$413 3 điểm 

Đậu xe trái phép $33 - $165 - 

Sử dụng điện thoại di động trong 
khi lái xe 

$496 4 điểm 

Không thắt dây an toàn $330 - $372 3 điểm 

 
Chúa phù hộ, 
 
Mrs Bolkunowicz 

 



 


