
 

 

 

TRƯỜNG TIẾU HỌC STEVENSVILLE – KẾ HOẠCH TRỞ LẠI TRƯỜNG  

 
 

 
Kính gửi quý vị phụ huynh và gia đình, 
 
Tôi muốn nhân cơ hội này để cám ơn các bậc phụ huynh và người chăm sóc về vai trò tuyệt vời mà quý vị đã 
đóng góp trong việc học tập của các em trong thời gian các em không đến trường.  Để bắt đầu lên kế hoạch cho 
việc học sinh trở lại trường.  Tôi muốn giải thích về các thủ tục mà chúng tôi đã lên kế hoạch cho Cộng đồng 
trường Stevensville. 
 
Trường tiểu học Stevensville cam kết sẽ cung cấp một môi trường học tập và làm việc an toàn cho học sinh và 
nhân viên của chúng tôi.   Chúng tôi yêu cầu toàn bộ cộng đồng trường theo kế hoạch này để chúng tôi có thể 
cùng cấp môi trường an toàn nhất có thể trong thời gian này.  TẤT CẢ chúng ta có vai trò trong việc ngăn chặn sự 
lây Lan của CONVID-19 tại Victoria.  Kế hoạch trở lại trường của chúng tôi tuân thả lời khuyên từ Bộ Giáo Dục 
(DET) bao gồm Tư Vấn Sức Khỏe khỏe và An Toàn cho việc trở lại trường. 
 
Ngày trở lại trường 

• Lớp Prep đến lớp 2: Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày Thứ Ba ngày 26 Tây tháng Năm.  Nếu quý vị có 
con em khác ở nhà, các em vẫn tiếp tục học tại nhà như thường lệ. 

• Lớp 3 đến lớp 6: Học sinh sẽ trở lại trường vào ngày Thứ Ba ngày 9 Tây tháng Sáu. 
 

Bạn có thể làm gì để giúp các em 

Quý vị hãy bắt đầu nói chuyện với con em quý  vị về việc trở lại trường học.  Thảo luận với các em về những thay 

đổi sắp xảy ra, khuyến khích các em có sự mong muốn được trở lại trường để được gặp lại bạn bè và thầy cô và 

hãy cho phép các em chia sẽ bất kỳ mối quan tâm nào mà các em có.  Xin vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý vị 

muốn chúng tôi giúp đỡ về vấn đề này.  Rất là hữu ích để chuẩn bị và thiết lập lại các thói quen hằng ngày cho 

các em để các em có thể thức dậy,  thay quần áo  và sẵn sàng đến  trường đúng giờ vào mỗi sáng- điều này có 

thể bao gồm việc thiết lập lại thói quen đi ngủ mà các em cần thay đổi trong thời gian các em học tại nhà. 

Thời gian đưa và đón khác nhau 

Để giảm tối thiểu sự  đông đúc và đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh, trường tiểu học Stevensville sẽ thực hiện 

thời gian đưa đón học sinh khác nhau. 

Nhóm 1: Họ tên học sinh bắt đầu từ chữ A – M  

Nhóm 2: Họ tên học sinh bắt đầu từ chữ N – Z 

Giờ Đến Trường  
Nhóm 1 –Họ tên  bắt đầu  bằng chữ A-M :  

8.50 am - 9.05 am 
Nhóm 2- Họ tên bắt đầu bằng chữ N-Z : 

 9.05 am – 9.20 am 
 

CỔNG VÀO  

• Kings Road  

• McLeod Road 

• Moffat Street 

Giờ Ra Về 
Nhóm 1-Họ tên bắt  đầu bằng chữ A-M: 3.15pm  
Nhóm 2 -Họ tên bắt đầu bằng chữ N-Z: 3.30 pm 
 

Học sinh cần đến trường vào buổi sáng và ra về 
vào cuối ngày bằng cách sử dụng một cộng vào 

Sáng đến trường bằng cổng nào chiều ra về bằng 
cổng đó. 

 

Phụ huynh KHÔNG được phép vào trong cổng  trường,  Nhân viên sẽ có mặt ở tất cả các cổng trường để đưa các 

em vào lớp học của các em. 

Chúng tôi yêu cầu phụ huynh/ người chăm sóc hãy giữ khoảng cách bằng cách không tụ tập/ tập trung tại cổng 

trường.  Đưa các em đến trường và đi về ngay. 



 

 

Có mặt tại trường  

Để cung cấp một môi trường an toàn cho học sinh và nhân viên, xin hãy tuân theo những điều quan trọng dưới 

đây  

• Học sinh KHÔNG được đến trường khi bị bệnh dưới bất kỳ hình thức nào.  Nếu con bạn không được khỏe 

trong ngày, trường sẽ gọi phụ huynh đến rước con bạn về ngay lập tức. 

• Phụ huynh KHÔNG được vào trong sân trường trước, trong hoặc sau giờ học.  Nếu phụ huynh  muốn đến 

văn phòng, xin vui lòng gọi đến trường để đặt cuộc hẹn khoảng từ 9:30 sáng đến 3:30 chiều. 

• Trung tâm cộng đồng trường(Community HUB) sẽ đóng cửa chị đến khi có thông báo mới. 

• Khách đến sân trường sẽ bị giới hạn cho những người giao hàng hoặc nhân viên hổ trợ các dịch vụ và hoạt 

động thiết yếu của trường( ví dụ: dịch vụ sức khỏe và phúc lợi của học sinh, chuyện gia giảng dạy chương 

trình, nhân viên bảo trì ). 

• Hợp trường (School Assemblies)sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo mới. 

• Câu lạc bộ ăn sáng (Breakfast Club) cũng sẽ bị hủy cho đến khi có thông báo mới. 

Vệ sinh 

Mọi người đều có thể tự bảo vệ mình và ngăn chặn sự lây Lan của vi khuẩn Corona bằng cách tiếp tục vệ sinh tay 

hiệu quả. 

• Nước sát khuẩn tay sẽ có trong mỗi lớp học để học sinh thực hiện vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là khi 

đến trường, trước và sau khi ăn, sau khi hỉ mũi, ho, hắt hơi hoặc đi vệ sinh. 

• Nước khử trùng và khăn lau có trong mỗi lớp học để lau chùi vật dụng trong lớp học. 

• Học sinh PHẢI mang theo chai nước của riêng mình (2-3 chai), vì vòi nước sẽ bị tắt theo lời khuyên của bộ 

giáo dục( DET). 

• Những vật dụng/tài liệu dùng chung trong lớp ( như: khối vuông, quầy, đồ chơi, sách v.v..) sẽ được sẽ được  

giữ ở mức độ tối thiểu và học sinh sẽ vệ sinh tay trước và sau khi sử dụng. 

Làm sạch  

Vệ sinh môi trường cùng với vệ sinh tay thường xuyên rất là quan trọng để giảm nguy cơ lây truyền của vi khuẩn 

CONVID-19. 

• Thường xuyên làm sạch, lau  chùi các bề mặt nhiều người đụng đến trong ngày để đảm bảo rủi ro lây truyền. 

• Các bề mặt nhiều người đụng đến trong sân chơi sẽ được thường xuyên lau sạch trong ngày. 

Thiết bị và sách của trường  

Máy tính hoặc iPad và sách của trường cần được trả lại vào ngày Thứ nhất khi trở lại trường.  Những đồ này sẽ 

được lau sạch bằng khăn khử trùng trước khi sử dụng ở trường. 

• Học sinh Lớp Foundation– Lớp 2 : Cần trả lại thiết bị và sách đã mượn vào Thứ Ba ngày 26 tháng Năm  

• Học sinh Lớp  3-6 students: Cần trả thiết bị và sách đã mượn vào ngày Thứ Ba ngày 9 tháng Sáu 

TẤT CẢ NHỮNG THỰC  HÀNH NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI 

 
Xin lưu ý, những kết hoạch trên có thể thay đổi khi chúng tôi triển khai phương án tốt hơn. 
Chúng tôi sẽ thông báo cho quy vị biết nếu Kế Hoạch trở lại trường của  chúng tôi có thay đổi. 
Quý vị có thể liên lạc với tôi qua số 9366 1381 nếu cần thêm thông tin. 
 
Trân trọng kính chào 
 
Leanne Keane 
Hiệu Trưởng  
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