Thứ Tư 18 Tháng Mười Một 2020

Quý Gia Đình thân mến,
Tôi viết thư này gửi quý vị sau thông báo chiều nay của Thủ Hiến Steven Marshall chỉ đạo rằng
Nam Úc sẽ đóng cửa tối thiểu là sáu ngày, bắt đầu từ giữa đêm nay. Tuyên bố này sẽ hiệu lực
trên mọi người dân Nam Úc ngay lập tức. Các thông tin sau đây nhằm mục đích phác thảo những
thông tin dành cho các học sinh và gia đình tại trường Trung Học St Dominic- Thánh Đa Minh.
Nhà trường sẽ đóng cửa ngày mai, Thứ Năm 19 Tháng Mười Một và Thứ Sáu 20 Tháng Mười
Một và cũng sẽ không có việc học chính thức nào trong hai ngày này. Một số các giáo viên sẽ có
mặt tại trường để hỗ trợ việc giám sát các học sinh, con em của những phụ huynh được xem là
những “nhân viên phục vụ trong các lãnh vực thiết yếu”. Tất cả các giáo viên khác sẽ làm việc tại
nhà. Việc giám sát các em học sinh sẽ được tổ chức tại thư viện của trường từ 8g30 đến 3g30
chiều. Nếu con quý vị cần sự giám sát tại trường, vui lòng đăng ký tại đường link này this link.
Từ Thứ Hai ngày 23 Tháng Mười Một đến khi có thông báo mới, các học sinh từ Lớp Little Dom’s
đến Lớp 9 sẽ học tại nhà. Quý vị sẽ thấy rằng con quý vị đã đem máy tính về nhà (Lớp 5-9) cùng
với các học cụ cần thiết khác để hoàn thành việc học của các em. Hơn nữa, các em học sinh sẽ
truy cập việc học qua trang SEQTA và SeeSaw như đã hướng dẫn trong tập tài liệu Remote
Learning 4 St Dom’s Girls (Học từ xa).
o Little Doms – Year 5 link
o Years 6 – 9 link

Các em học sinh từ Lớp 6 -9 sẽ sử dụng thời khoá biểu của trường như thường lệ và quý phụ
huynh của các em từ Lớp Little Dom’s đến Lớp 5 sẽ nhận được thông báo từ các giáo viên liên
quan đến việc học tại nhà. Hãy an tâm rằng vào thời điểm này của năm học, quá trình này sẽ
không quá phức tạp.
Quy trình cho việc trả lại sổ sách và máy tính (ngày giờ cụ thể sẽ được thông báo), đối với Lớp
10 and 11, năm học 2020 sẽ kết thúc. Thật không may, các kỳ thi còn lại sẽ không thể thực hiện.
Báo cáo của Học kỳ 2 sẽ phản ảnh điều này.
Xin quý phụ huynh kiểm tra email, trang mạng của trường và trang Facebook thường xuyên trong
thời gian đóng cửa này. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị luôn cập nhật thông tin từ các trang mạng
của chính phủ Nam Úc SA Gov và bộ Y Tế SA Health.
Tôi chân thành cám sự hỗ trợ của quý vị trong thời điểm khó khăn này. Chúng ta sẽ tiếp tục hỗ
trợ các em học sinh trong sự nỗ lực để kết thúc năm học 2020 một cách tốt đẹp nhất. Học sinh
trường Thánh Đa Minh yêu thích học ở bất cứ nơi nào các em hiện diện.
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