Thứ Hai 16 Tháng Mười Một 2020
Quý Gia Đình thân mến,
Chúng ta đang bước vào hai tuần cuối của năm học, chúng ta cũng chuẩn bị cho một chuỗi các sự
kiện tại trường và các sự kiện này sẽ có sự tham dự của quý phụ huynh và gia đình. Liên quan tới
vài trường hợp COVID-19 tại Tiểu bang Nam Úc gần đây, tôi viết thư này gửi đến quý vị để nói về
việc giữ an toàn trong các sự kiện tại trường.
Theo thông tin liên lạc trước đây và các tư vấn của chính phủ, xin quý vị vui lòng không tham dự
các sự kiện tại trường nếu cảm thấy không khoẻ hoặc có bất kỳ triệu chứng gì. Bộ Trưởng Y Tế, Giáo
Sư Nicola Spurrier khuyên chúng ta nên giữ những điều cơ bản là - ở nhà, thực hiện việc giữ khoảng
cách xã hội và vệ sinh tay. Thêm vào đó, xin vui lòng lưu ý các thông tin quan trọng từ trang mạng
Thông Tin Y Tế của Nam Úc:
CẢNH BÁO về DỊCH BỆNH COVID-19: 15 THÁNG MƯỜI MỘT 2020 | https://stdo.ms/2IurL4f
Bộ Y Tế đang trong quá trình liên lạc với tất cả những ai có mặt tại Khoa Cấp Cứu tại Bệnh
viện Lyell McEwin Hospital trong khoảng thời gian từ 5:30 chiều thứ Sáu 13 tháng Mười
Một và 4:00 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng Mười Một, có thể có tiếp xúc gần với một
trường hợp COVID-19 đã được xác nhận.
Tuy nhiên, nếu quý vị có mặt tại địa điểm trên trong thời gian đã đề cập, nhưng chưa nhận
được sự liên hệ từ Bộ Y Tế Nam Úc, quý vị vui lòng tự cách ly ngay lập tức và liên lạc với
Trung Tâm kiểm dịch COVID-19 Nam Úc theo số 1800 253 787 (mở cửa đến 8:00 giờ tối).
LỜI KHUYÊN về việc THEO DÕI CÁC TRIỆU CHỨNG CỦA BẠN
Chúng tôi khẩn mong các gia đình truy cập vào trang mạng của Bộ Y Tế về việc
truy tìm nguồn gốc của bệnh càng sớm càng tốt (https://stdo.ms/2IurL4f). Ở trang
mạng đó có một danh sách mở rộng của các địa điểm mà nhiều người đã thường
xuyên đến trong khoảng thời gian cụ thể đã nêu, để có theo dõi các triệu chứng và
được xét nghiệm ngay lập tức nếu các triệu chứng xuất hiện. Xin vui lòng thường
xuyên theo dõi, kiểm tra trang mạng này vì có thể danh sách sẽ tiếp tục thay đổi
trong những ngày sắp tới.
Đối với tất cả các sự kiện được tổ chức bởi nhà trường, xin lưu ý quý vị về việc đăng ký tham dự là
điều tối quan trọng. Mỗi người tham dự tại bất kỳ sự kiện nào đều buộc phải đăng ký. Khi có mặt
tại khuôn viên trường, tôi đề nghị quý vị tuân thủ luật giữ khoảng cách 1.5m và phải sử dụng chất
khử trùng tay và khẩu trang sẽ được cung cấp cho quý vị. Tôi cũng mong quý vị điền vào đơn xác
nhận những gì liên quan đến COVID-19, những đơn này đã được cập nhật theo đúng với các diễn
tiến gần đây nhất. Đây là điều kiện để có thể có mặt tại trường như đã được nêu lên trong tuyên
cáo này và cũng sẽ được theo dõi sát sao. Quý vị có thể đăng ký tại trang mạng này:
https://stdo.ms/3kuPOwB
Khi quý gia đình họp nhau trong các sự kiện tại trường, như những người bạn - tôi hiểu rằng quý vị
sẽ muốn được chào đón nhau theo những cách truyền thống. Tuy thế, trong thời gian quý vị có mặt
tại các sự kiện, tôi nhấn mạnh rằng tiến trình cần phải được tuân thủ theo sự hướng dẫn để đảm
bảo an toàn cho tất cả cộng đồng trường chúng ta.
Tôi lưu ý đến các sự kiện theo kế hoạch sẽ diễn ra trong những tuần sắp tới. Theo sự hướng dẫn
của Bộ Y Tế Nam Úc, chúng ta sẽ cố gắng để đón tiếp mọi người và biết rằng chúng ta có sự chuẩn
bị tốt cho các sự kiện.
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Lớp 12 tổng dượt nhảy – tại Phòng Thể thao của trường
o Thứ Hai 16 tháng Mười Một
o Thứ Sáu 20 tháng Mười Một
o Thứ Hai 23 tháng Mười Một
Lớp 12 Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm cùng với Phụ Huynh – Thứ Ba 17 tháng Mười
Một – tại Phòng Thể Thao của trường
Khối Tiểu Học -Đêm Hội Văn Nghệ - Thứ Năm 19 tháng Mười Một – tại Phòng
Thể Thao của trường
Lớp 12 Lễ Ra Trường – Thứ Ba 24 tháng Mười Một – tại Trung tâm
Hội Nghị Adelaide

Thứ Hai 16 Tháng Mười Một 2020
Triển lãm Nghệ Thuật – 26 tháng Mười Một - tại Gian triển lãm
St Mary (tại trường)
• Lớp 6 -Lễ Tốt Nghiệp – Thứ Ba 1 tháng Mười Hai – tại Phòng Thể Thao và Hội
Trường của Trường
Nếu có sự thay đổi nào cho bất kỳ sự kiện nào đã nêu trên, nhà trường sẽ thông báo kịp
thời đến quý vị. Nhà trường sẽ cố gắng để cập nhật thông tin thường xuyên cho từng sự
kiện qua trang mạng, trang Facebook và qua email.
•

Tôi chân thành cảm ơn về sự hỗ trợ của quý vị trong việc tiếp tục cùng chúng tôi làm tất cả
mọi việc có thể để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng trường chúng ta.
Trân trọng
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Hiệu Trưởng

