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Nhóm quản lý COVID-19 - ngày 20 tháng 11 năm 2020 

Cập nhật Số 10 Học kỳ 4 

Thân gửi quý phụ huynh,  
 

Chủ Nhật này là ngày Chủ Nhật cuối cùng trong năm của Giáo hội, ngày lễ Chúa Kitô. 
 

Lord Jesus Christ, King of the Universe, watch over us and guide us. 
May the light of Jesus shine in our lives. Amen 

 
Chúng ta tiếp tục nghe tin tốt mỗi ngày ở Victoria! Hiện chúng ta đã có 20 ngày không có bất kỳ ca dương tính mới với 
COVID. Nhưng chúng ta nhớ rằng một sự thay đổi đã xảy ra nhanh như thế nào ở Nam Úc, nên chúng ta vẫn cần phải 
tiếp tục thận trọng đối với Đại dịch này. 
 
Hôm qua, chúng tôi đã giữ các em học sinh ở bên trong lớp học vào giờ nghỉ thứ hai, do số lượng phấn hoa cao và nắng 
nóng. Chúc mừng các học sinh về cách các em đã chơi và tương tác với nhau. Dù rằng học sinh đã học ở nhà trong học 
kỳ trước, chúng tôi rất tự hào về cách các em đã trở lại môi trường học và tương tác với nhau. 
 
Học sinh lớp Prep của năm 2021  
Tất cả học sinh lớp Prep của 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 

 
Chúa phù hộ, 
Ms Blake 

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 (20/11/20) 

Số ca nhiễm  COVID-19 đang hoạt động ở Victoria 2 ca (20/11/20) 

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

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

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.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
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
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


 

 
 
 
 
 



 
 
 

Môn Giáo Dục Xã Hội của Lớp 6 
Trong Học kỳ 4, học sinh Lớp 6 đã cố gắng trả lời các câu hỏi sau trong Bài học về Kinh tế: Ai muốn trở thành doanh 
nhân? Và… Cửa hàng hoặc công việc kinh doanh của tương lai là gì? 
Những hiểu biết về đơn vị này là: 

● Có sự khác biệt giữa nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng 
● Các nguồn lực tự nhiên, con người và vốn đang được sử dụng có thể thay đổi trong tương lai 
● Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng hóa và dịch vụ 
● Các chiến lược khác nhau có thể được sử dụng khi đưa ra các quyết định về tiêu dùng và tài chính 
● Doanh nghiệp tồn tại vì một số mục đích và sản xuất hàng hóa và dịch vụ theo những cách khác nhau 
● Có các lĩnh vực công nghiệp khác nhau trong kinh doanh 

Xin vui lòng đọc một số chia sẻ của các học sinh. 



 



 


