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TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐỒNG
Vietnamese Community School in SA – E85

253 Torrens Rd, West Croydon SA 5008
Email: vcs@sa.vnca.org.au

THÔNG BÁO 
Học Kỳ 3 sẽ bắt đầu ngày thứ Bảy 25/07/2020 tại trường 

Kính thưa quý thầy cô, phụ huynh và thiện nguyện viên, 
Dựa theo vào những hướng dẫn của giai đoạn 3 trong “Lộ Trình Gỡ Bỏ Những 
Giới Hạn Liên Quan đến Đại Dịch COVID-19”, chúng ta sẽ bắt đầu Học Kỳ 3 
trở lại ở tại trường cũ như sau: 

Khai giảng Học Kỳ 3:  thứ Bảy, 25/07/2020 
Địa điểm:    253 Torrens Road, 

West Croydon  SA  5008 
Toán (Lớp 1 - 10):  từ 12pm đến 1.45pm 
Việt Ngữ (Sơ Ấu - Lớp 10): từ 2pm đến 4.15pm 

Tin tức mới nhất từ Chánh phủ Tiểu Bang cho biết là phụ huynh và thiện 
nguyện viên được vào sân trường, với điều kiện là tất cả phải tuân theo các 
hướng dẫn y tế và chấp hành những quy tắc gián cách xã hội. 
Các sinh hoạt ngoài giờ sau đây sẽ được tạm ngưng cho tới khi có thông báo 
mới: 
 lớp vũ truyền thống 
 lớp vũ tân thời 
 lớp tập hợp ca 
 gian hàng trái cây trong giờ ra chơi 

Thêm vào đó, xin quý vị lưu ý: 
 Chỉ một phụ huynh được cùng tham dự lớp Sơ Ấu với con em mình. 
 Hai lớp 1 và lớp 3 Việt Ngữ sẽ được chia ra thành 3 lớp nhỏ khác để 

giảm bớt số học sinh trong mỗi lớp. 
 Phụ huynh hoặc người giám hộ được vào sân trường để đưa và đón con 

em mình, nhưng xin đừng bước chân vào các lớp học. 
Toàn thể trường sẽ tích cực tuân theo các biện pháp y tế, vệ sinh và gián cách 
xã hội như sau: 
 Giữ khoảng cách an toàn 1.5m với những người chung quanh và tránh bắt 

tay, ôm hôn. 
 

 Nếu con em quý vị không được khỏe, xin giữ chúng ở nhà. 

 Rửa tay thường xuyên với xà bông ít nhất 20 giây hoặc bằng thuốc sát 
trùng. 

 Hắt hơi vào khăn giấy, khăn tay hay vào khuỷu tay của mình. 
 Tránh dùng tay sờ vào mắt, mũi và miệng. 
 Lau chùi thường xuyên các bề mặt mà chúng ta thường đụng chạm đến. 

Tình hình COVID-19 hiện đang thay 
đổi liên tục từng ngày. Nhà trường sẽ 
theo dõi các khuyến cáo của những 
cơ quan hữu trách để áp dụng kịp 
thời cho trường chúng ta. Nếu quý vị 
chưa cung cấp cho nhà trường số 
điện thoại lưu động để có thể liên lạc 
trong trường hợp khẩn cấp, xin hãy 
cho biết ngay qua địa chỉ điện thư 
vcs@sa.vnca.org.au. 
Trong lúc chúng ta sắp bắt đầu trở lại 
cách sinh hoạt bình thường “mới” 
này, nhìn lại những tháng qua, nhà 
trường rất là hãnh diện với những cố 
gắng vượt bực của quý thiện nguyện 
viên, thầy cô và phụ huynh học sinh, 
khi tất cả đã cùng nhau hợp tác chặt 
chẽ để mở ra hơn 30 lớp học trực 
tuyến cho các em học sinh của 
chúng ta.  
Đây chính là tinh thần sinh hoạt tập 
thể lý tưởng, đóng góp rất lớn trong 
nỗ lực khuyến khích, hướng dẫn 
những thế hệ tương lai lưu giữ tiếng 
mẹ đẻ và văn hóa Việt Nam ở quốc 
gia đa văn hóa Úc Đại Lợi này. 
Kính thư 
Khuyên (Quin) Trần 
Hiệu Trưởng - TVNCĐ 
Email: quin.tran@sa.vnca.org.au  


