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Nhóm quản lý COVID-19 - ngày 27 tháng 11 năm 2020 

Cập nhật Số 11 Học kỳ 4 

Thân gửi quý phụ huynh,  

 
Cuối tuần này, chúng ta thắp sáng ngọn nến đầu tiên trong Mùa Vọng. Năm nay đã đi về đâu? 
Chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, khi chúng ta nhớ đến ngày sinh của Chúa Giê-su. 
Làm thế nào để chúng ta chuẩn bị cho mình trong năm nay? Với thời gian kéo dài của các hạn 
chế, chúng ta đang phản ánh về một năm rất bất thường! Có rất nhiều thứ thiết thực để tổ chức 
cho lễ Giáng Sinh: thức ăn, đồ trang trí, bao nhiêu người có thể ở trong nhà của chúng ta…. 
Không có bất kỳ cuốn sách quy tắc nào về cách làm điều này! Có lẽ lời cầu nguyện Mùa Vọng này 
có thể giúp… 

In this season of waiting  
breath in life. 

Life of the One who created all things 
whose image we bear. 

In this season of waiting  
breath in love. 
Love of the one 

Who gave us a precious Son 
To live as one of us 

In this season of waiting 
breath in peace. 
Peace of the one 

who calmed the sea 
and quiets the tumult of our souls. 

In this season of waiting breath in hope. 
Hope that the one 
for whom we wait 

is indeed making all things whole. 
 
Xin chúc mừng  Gia đình Saleem về sự ra đời của Rafi, em trai của Remi và Rami. 



Nón 
 
Vui lòng đảm bảo học sinh có nón để đội mỗi ngày. Các em có thể mang theo kem chống nắng đến trường để 
tự thoa trước khi ra ngoài. 
 
Ở nhà khi không khỏe 
 
Hành động quan trọng nhất mà cộng đồng trường học có thể thực hiện để giảm nguy cơ lây truyền 
coronavirus (COVID-19), là đảm bảo rằng mọi nhân viên và học sinh khi không khỏe sẽ ở nhà và được kiểm 
tra, ngay cả khi có các triệu chứng nhẹ nhất. 
 
Học sinh có bệnh lý tiềm ẩn (chẳng hạn như dị ứng phấn hoa hoặc hen suyễn) 
 
Nếu học sinh có các triệu chứng dai dẳng do một bệnh lý tiềm ẩn như dị ứng phấn hoa hoặc hen suyễn, 
học sinh vẫn phải được kiểm tra COVID-19 nếu các em phát triển các triệu chứng khác hoặc nặng hơn các 
triệu chứng thông thường của mình. Học sinh có các triệu chứng rõ ràng là điển hình cho tình trạng bệnh lý 
cơ bản của mình có thể tiếp tục đi học. 
 
Cha mẹ / người chăm sóc cũng nên xem xét việc xin giấy chứng nhận y tế từ bác sĩ gia đình đang điều trị 
của trẻ để xác nhận rằng trẻ có thể đến trường an toàn với các triệu chứng dai dẳng có thể trùng lặp với 
một số triệu chứng của COVID-19 như ho hoặc sổ mũi. 
 
Học sinh lớp Prep của năm 2021  
 
Tất cả học sinh lớp Prep của năm 2021 sẽ phải đến Trường Sacred Heart vào Thứ Ba ngày 8 tháng 12 theo                       
một trong các nhóm sau.  

● 8h30 - 11h sáng 
● 12h30 trưa - 3h chiều 

 
Học sinh lớp Prep 2021 phải được anh trai hoặc chị gái hoặc cha mẹ (đeo khẩu trang) dắt đến thư viện. 
 
Các ngày quan trọng trong Học Kỳ 4, 2020 
 

 
Chúa phù hộ, 
Ms Blake 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12 Orientation Day 
Thay đổi lớp học  2h - 3h15 chiều 

Thứ Hai, ngày 14 tháng 12 Ngày cuối cùng của học sinh 
Ngày "vui vẻ" của Học sinh Lớp 6 

Học sinh lớp 6 kết thúc lúc 2h chiều để chuẩn bị cho 
Lễ Thêm Sức. 

Lễ Thêm Sức của Lớp 6V vào lúc 5h chiều & Lớp 6J 
vào lúc 7h tối (Không có Thánh Thể) 

Thứ Ba, ngày 15 tháng 12 Họp phụ huynh cuối năm qua cuộc gọi trực tuyến 

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



 



 



 


