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Nhóm quản lý COVID-19 - ngày 22 tháng 10 năm 2020 

Cập nhật Số 5 Học kỳ 4 

Thân gửi quý phụ huynh, 

Trong bản tin tuần này, chúng tôi muốn chia sẻ một số hình ảnh về cảnh quan mới xung quanh trường                     
và Phòng Mỹ Thuật. Những khu vườn xung quanh trường học đang bắt đầu ra hoa với những bông                   
hồng trắng và đỏ rất đẹp và các em học sinh rất thích chơi trên thảm cỏ mới. 

 



 

XIN NHẮC LẠI RẰNG NGÀY MAI, THỨ SÁU 23 THÁNG 10 LÀ NGÀY LỄ CHUNG KẾT BÓNG ĐÁ. 

TUẦN LỄ SÁCH  - Sinh vật tò mò, tâm hồn hoang dã 

Vào thứ Sáu, ngày 30 tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức Tuần lễ Sách bằng cách tham gia các hoạt động 
trong ngày. Không nhất thiết  phải mua trang phục hóa trang vì học sinh có thể mặc quần áo bình 
thường. Thật không may, chúng tôi không thể tổ chức buổi diễu hành hoặc có phụ huynh tham dự tại 
trường. 
ĐÁNH GIÁ ĐỌC HIỂU CỦA CÁ NHÂN HỌC SINH 

Học sinh sẽ được sắp xếp thời gian để đến trường trong cuộc hẹn 30 PHÚT với giáo viên trong lớp để                      
đánh giá khả năng đọc vào một trong những ngày sau: 

● Thứ Ba, ngày 27 tháng 10, 3:30 - 5:00 chiều 
● Thứ Tư, ngày 28 tháng 10, 3:30 - 5:00 chiều 
● Thứ Hai ngày 2 tháng 11 8:30 sáng - 3:30 chiều (Không có lớp học vào ngày này) 
● Thứ Tư, ngày 4 tháng 11, 3:30 - 5:00 chiều 

Tất cả học sinh vào trường bằng lối vào gần văn phòng trên đường Theodore và đi bộ đến lớp học của                      
mình. Sau khi hoàn thành bài đánh giá, học sinh sẽ đi bộ trở lại cổng trường Theodore St, nơi phụ                     
huynh có thể đón các em về nhà. 

Thời gian này sẽ được gửi qua email cho các gia đình vào Thứ Hai ngày 26 tháng 10 
 

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 TRƯỜNG 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. 



ĐỒNG PHỤC 
Để hỗ trợ phụ huynh có thể giặt đồng phục học sinh thường xuyên hơn, học sinh sẽ được tùy chọn mặc bộ đồ thể                         
dục hoặc đồng phục chính vào bất kỳ ngày nào trong tuần. 
 
MÙA HÈ - MÙA BÃO HEN SUYỄN VÀ VIÊM MŨI DỊ ỨNG 

Vui lòng đọc lời khuyên về bệnh hen suyễn và viêm mũi dị ứng trong mùa hè này đã được tải lên trang                       
web / ứng dụng của trường ngày hôm qua. 
 
NHỮNG NGÀY QUAN TRỌNG TRONG HỌC KỲ 4 NĂM 2020 

● Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 - Ngày lễ chung kết bóng đá 
● Thứ Hai, ngày 2 tháng 11 - Trường đóng cửa để kiểm tra Môn Đọc của từng cá                  

nhân học sinh 
● Thứ Ba, ngày 3 tháng 11 - Ngày lễ Melbourne Cup 
● Thứ Năm ngày 19 tháng 11 - Chụp ảnh kỷ yếu 
● Thứ Hai ngày 14 tháng 12 - Ngày cuối cùng của học sinh 
● Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 - Họp phụ huynh cuối năm 
● Thứ sáu ngày 18 tháng 12 - Ngày cuối cùng của nhân viên 

 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MIỄN PHÍ DÀNH CHO PHỤ HUYNH 
 
Nhóm CASEA của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia đang tổ chức một loạt các buổi cung cấp thông tin                    
miễn phí về các chiến lược nuôi dạy con cái cho cha mẹ. Nếu quý vị muốn tham dự bất kỳ buổi trực                       
tuyến nào qua Zoom, hãy đăng ký bằng cách sử dụng các liên kết bên dưới. Xin lưu ý rằng giới hạn                      
cho 100 người tham gia đầu tiên cho mỗi buổi. 
 
CHẾ NGỰ SỰ LO NGẠI 
➢ 2 giờ chiều Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h25JSK1rStGs3TXHy8tvHQ 
➢ 7 giờ tối Thứ Tư, ngày 4 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SEW5Un0QRGSXQKkvlb4pxw 
 

GIÚP TRẺ CHẾ NGỰ CẢM XÚC CỦA CHÚNG 
➢ 10 giờ sáng Thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jl9TLhc4RVmDx6JUg1o8mQ 
➢ 2 giờ chiều Thứ Năm, ngày 12 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uazSdODvSkuG0OQtmZT2yA 
  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TĂNG HÀNH VI PHÙ HỢP Ở TRẺ EM 
➢ 2 giờ chiều Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OcJz_a5kQcScZltHQjtjyQ 
➢ 7 giờ tối Thứ Hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vveZSm6LRzy8335Jsp2lMA 
  
XÂY DỰNG SỰ BỀN BỈ 
➢ 2 giờ chiều Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h2quzPWpRceNRwToirMrQg 
➢ 7 giờ tối Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DoikGyO3TuO7ZJ61wXaVgA 

Chúa phù hộ, 
Mrs Bolkunowicz 
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