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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 13 tháng 11 năm 2020 
Cập nhật Số 9 Học kỳ 4 

 
Thân gửi quý phụ huynh, 
 
Tin tuyệt vời hôm nay… 14 ngày liên tiếp không có ca nhiễm mới. Đây là một thành tích 
tuyệt vời của tất cả người dân Melbourne. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang ở giữa một Đại 
dịch, khi mà số trường hợp có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy điều quan trọng là chúng ta 
không được tự mãn. 
 
Cảm ơn tất cả vì đã tuân theo các quy trình an toàn COVID-19 của nhà trường, vào đầu và 
cuối ngày. Tuân theo các quy trình an toàn này giúp con em quý vị và cả cộng đồng của 
chúng ta được an toàn. Thời gian đưa và đón học sinh rời rạc, đảm bảo rằng cộng đồng của 
chúng tôi luôn giữ khoảng cách cần thiết. 
 
Học sinh có thể đến trường trong khoảng từ 8h30-8h45. Học sinh không được đến 
trường trước 8h30 sáng và đợi một mình ở cổng trường.  Xung quanh trường chúng ta 
có nhiều con đường đông đúc, nguy hiểm, và việc cho học sinh ở một mình trước 8:30 sáng 
là không an toàn. 
 
Cũng cảm ơn quý vị vì đã đón học sinh vào thời gian được chỉ định, 3h hoặc 3h15 chiều. 
Nhân viên có các cuộc họp sau giờ học, vì vậy chúng tôi rất biết ơn phụ huynh đã đến đón 
trẻ đúng giờ. Những học sinh bị đón trễ sẽ phải vào dịch vụ giữ trẻ sau giờ học và phụ 
huynh sẽ phải đóng thêm phí. 
 

 
Xin chúc mừng  gia đình Iso với sự ra đời của Marte, em gái của Sam Iso. 
 
Kinh phí Cắm trại, Thể thao, Du ngoạn (CSEF) 
 
Thông báo báo mới cho phép các trường tiếp tục nộp đơn đăng ký CSEF cho đến Thứ Sáu, 
ngày 27 tháng 11 năm 2020. 
Điều này áp dụng cho các gia đình trước đây không đủ điều kiện cho CSEF. 
➢ Nếu các gia đình được Centrelink cấp thẻ Chăm sóc sức khỏe (Health Care) trong 

khoảng thời gian từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 5 tháng 10 năm 2020, vui lòng gọi cho 
văn phòng càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ thay mặt họ nộp đơn xin CSEF để 
Centrelink tiến hành xác nhận. 

 



 
Chụp ảnh kỷ yếu -  Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 
 
Trường sẽ chỉ chụp ảnh cá nhân học sinh và ảnh anh chị em và sẽ không chụp ảnh 
nhóm. 

Học sinh được yêu cầu mặc đồng phục mùa hè và áo jumper vào ngày này 
Đặt ảnh: 
➢ Ảnh kỷ yếu chỉ có thể được đặt mua tại order.schoolpix.com.au  bằng cách sử 

dụng mã số trên đơn đặt ảnh đã được gửi về nhà trong Học kỳ trước.  Nếu quý vị 
không biết mã của mình, vui lòng liên hệ với văn phòng trường. 

Ảnh anh chị em: 
➢ Để có một bức ảnh đặc biệt của các con em cùng nhau, xin hãy đặt ảnh trực tuyến. 

 
Học sinh lớp Prep cho năm 2021 
  
Tất cả học sinh lớp Prep cho năm 2021 sẽ phải đến Trường Sacred Heart theo một trong                  
các nhóm sau. Các trường chỉ được phép có một nhóm mười học sinh cho Lớp Prep 2021                  
đến trường cùng một lúc. Đây là yêu cầu an toàn của Chính phủ và CEM COVID-19. 
  
Học sinh sẽ được phân bổ thời gian vào Thứ Ba ngày 8 tháng 12 từ: 

● 8h30 - 9h30 sáng 
● 10h - 11h sáng 
● 11h30 sáng - 12h30 trưa 
● 2h - 3h chiều 

 
Các ngày quan trọng trong Học Kỳ 4, 2020 
 

 
Cập nhật số  ca nhiễm  COVID-19: 

 

Thứ Năm, ngày 19 tháng 11 Chụp ảnh kỷ yếu 

Thứ Ba, ngày 8 tháng 12 Orientation Day - Ngày thay đổi lớp học 

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 

Số ca nhiễm COVID-19 mới ở Victoria 0 ca (13/11/20) 

Số ca nhiễm  COVID-19 đang hoạt động ở Victoria 3 ca (13/11/20) 

Số ca nhiễm COVID-19  đang hoạt động ở  Brimbank 0 ca (13/11/20) 

Số ca nhiễm COVID-19  đang hoạt động ở  vùng 3021  0 ca (13/11/20) 

Cảnh báo trường hợp: Các trường hợp tiếp xúc cục bộ 
Các cảnh báo khác có trên trang web của DHHS 

Nếu ai đã ghé thăm bất kỳ địa điểm nào được liệt kê trong bảng dưới đây trong những ngày được 
chỉ định, trong 14 ngày tới, thì nên: 

● Theo dõi các triệu chứng của coronavirus (COVID-19). 
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https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
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https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks


 
Chúa phù hộ, 
 
Ms Blake 
 

 

● Nếu có các triệu chứng này, hãy ngay lập tức đi xét nghiệm và ở nhà trong thời gian chờ kết quả. 

Vị trí Địa điểm Thời gian tiếp xúc Ghi chú 

Sân bay 
Melbourne 

Nhà ga nội địa số 4  
 

10/11/20 
11.45h sáng - 1.20h 

trưa 

Trường hợp sau khi đi trên 
chuyến bay đến Adelaide từ 

Melbourne 

Melbourne Chemist Warehouse 
220-226 Collins St 

8/11/20 
5h - 5.15h chiều 

Trường hợp đã mua trong cửa 
hàng 

Melbourne Cotton On Body 
211 La Trobe St 

8/11/20 
3.55h - 4.40h chiều 

Trường hợp đã mua trong cửa 
hàng 

Melbourne H & M 
350 Bourke St 

8/11/20 
3.00h - 3.50h chiều 

Trường hợp đã mua trong cửa 
hàng 



 
 
 
 
 


