Thứ Ba 17 Tháng Mười Một 2020
Quý Phụ Huynh/Người Giám Hộ thân mến,
Tôi biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn khi chúng ta phải đối mặt với những thách thức từ dịch bệnh COVID-19
tại Nam Úc. Xin hãy an tâm rằng nhà trường vẫn tiếp tục theo sát các hướng dẫn và tiến trình để đảm bảo sự an toàn
cho cộng đồng trường chúng ta. Tôi chân thành cám ơn quý vị đã hỗ trợ để có thể đưa ra các quyết định cần thiết trước
khi kết thúc năm học một cách tốt đẹp và an toàn. Tiếp sau các tuyên bố của Thủ Hiến Steven Marshall, nhà trường đã
xem xét lại tất cả các kế hoạch đã hoạch định cho những sự kiện vào những tuần cuối của năm học này.
Những Vấn Đề Liên Quan Đến Lớp 12
Thật buồn là ngày hôm qua chúng tôi đã phải hoãn lại việc tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn Lớp 12 dành cho quý phụ huynh. Kể
từ thời điểm này, Trung tâm Hội Nghị Adelaide đã thông báo đóng cửa cho đến cuối tháng Mười Một. Điều này ảnh
hưởng đến ngày Lễ Ra Trường đã được dự định tổ chức vào thứ Ba tuần sau, ngày 24 tháng Mười Một. Chúng tôi hy
vọng rằng sắp tới chúng ta sẽ có thể kết hợp hai sự kiện này.
Nhà trường đã có một số kế hoạch thay thế và đăng ký Trung Tâm Hội Nghị cho Lễ Ra Trường kết hợp với Nghi Thức
Phát Thưởng và tặng hoa theo truyền thống vào ngày Thứ Hai 7 Tháng Mười Hai. Chúng tôi mong ước sẽ tổ chức sự
kiện đặc biệt này một cách thật đáng ghi nhớ cho các em học sinh của năm 2020. Trong trường hợp Bộ Y Tế Nam Úc
khuyên rằng điều này là không khả thi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và chuyển ngày Lễ Ra Trường này vào một ngày
khác đầu năm 2021.
Ở giai đoạn này, việc tập dượt cho điệu nhảy Waltz cho Lễ Ra Trường đã được dời lại vào ngày Thứ Tư 2 Tháng Mười
Hai và Thứ Năm 3 Tháng Mười Hai, lúc 7g tối. Trước khi tập dượt, lúc 5g30 đến 6g45 tối, phụ huynh của các em lớp 12
sẽ được mời xem các tác phẩm hội hoạ và thiết kế nghệ thuật cuối cùng của các em tại Gian Triển Lãm St Mary’s Cloister
của trường. Số lượng người tham quan trong khu vực sẽ giới hạn trong sáu người xem mỗi lần.
Các Vấn Đề Liên Quan Đến Lớp 10 và 11
Các em học sinh Lớp 10 và 11 hiện đang hoàn tất kỳ thi học kỳ 2. Quá trình này sẽ diễn ra như thường lệ. Nhà Trường
đã quyết định rằng ngày các em Lớp 10 và 12 chính thức kết thúc là ngày Thứ Sáu 20 Tháng Mười Một. Tất cả các em
Lớp 10 và 11 được yêu cầu phải có mặt tại trường vào ngày này.
Các em Lớp 10 sẽ có mặt tại trường vào ngày này như thường lệ từ 8g40 đến 3g25 chiều.
Các em Lớp 11 nếu có kỳ thi thì sẽ có mặt theo lịch trình. Sau đó sẽ là buổi họp bắt buộc dành cho tất cả các em Lớp 11,
từ 10g40 đến 12g trưa. Ngoài ra, buổi học dẫn nhập chuẩn bị cho Lớp 11 lên Lớp 12 sẽ diễn ra vào ngày Thứ Ba 24
Tháng Mười Một. Các em học sinh đã nhận được thời khoá biểu và thông tin liên quan đến các buổi học dẫn nhập này.
**Xin lưu ý: Các em học sinh Lớp 10 và 12 sẽ không tham dự buổi họp trường ngày Thứ Sáu 4 Tháng Mười Hai**
Các Vấn Đề Liên Quan đến Lớp Mẫu Giáo Little Doms đến Lớp 9
Giám Đốc Sở Y Tế, Giáo Sư Nicola Spurrier khuyến khích mọi người giới hạn việc di chuyển vào thời điểm này. Vì lý do
đó, nhà trường đã đưa ra các quyết định sau:
o Tất cả các buổi tham quan và những hoạt động bên ngoài trường sẽ huỷ bỏ và thay thế bằng các hoạt động
học tập tại trường.
o Tất cả các buổi sinh hoạt ngoại khoá tại trường sẽ diễn ra như thường lệ. Điều này bao gồm cả
Ngày Hội Nuôi Dưỡng Tư Duy Tích Cực v.v
o Các thánh lễ vào sáng Thứ Sáu tại nguyện đường của trường sẽ chỉ dành cho học sinh và giáo viên
của trường.
o Cho đến cuối năm nay, các hoạt động thể thao vào sáng Thứ Bảy tại trường sẽ không được tổ chức,
bao gồm cả các chương trình huấn luyện.
o Các nghi thức cầu nguyện, tạ ơn, hội họp và hội diễn sẽ được tổ chức tại trường vào các giờ học
trong ngày. Cám ơn quý vị đã thông cảm về việc quý vị sẽ không thể có mặt trong các sự kiện này.
o Ngày Chuyển lớp của Lớp 7 (2021) sẽ tiếp diễn vào năm 2021. Sẽ không có ngày chuyển lớp vào năm 2020.
o Tất cả các lớp học nhạc cụ và luyện thanh đều được hoãn lại.
o Ngày Tốt Nghiệp Lớp 6 và nghi thức phát bằng cho các em lớp Đại Học Dành cho Trẻ Em thì đang được xem
xét. Cả hai sự kiện đều có khả năng sẽ được tiến hành dưới một hình thức khác. Thông tin chi tiết sẽ được
thông báo sau.
Trong khi tất cả chúng ta đều đang hướng về các sự kiện này, chúng ta cầu nguyện cho những ai bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh COVID-19. Chúng ta cũng biết ơn những người đang đối phó với dịch bệnh ở tuyến đầu và các nhóm truy tìm dịch
bệnh, họ là những người đã làm việc không ngừng để giữ cho Nam Úc được an toàn.
Như mọi khi, tôi sẽ cố gắng cập nhật những thông tin quan trọng đến quý vị. Tôi xin đảm bảo rằng tất cả những quyết
định của chúng tôi cho đến nay đều nhằm đem lại cho cộng đồng trường và các em học sinh sự an toàn và sự hỗ trợ
cần thiết cho việc học tập của các em.
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