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Thông Báo về Ngày Khai Giảng Niên Khóa 2022 
Ban Giám hiệu (BGH) trân trọng thông báo cùng quý phụ huynh:  

Ngày Khai Giảng:    Thứ Bảy, 19/02/2022 
Địa điểm:       253 Torrens Road, West Croydon 
Các Lớp Toán [Lớp 1 - Lớp 11]:   từ 12:30pm đến 2:00pm 
Các Lớp Việt Ngữ [Lớp Sơ Ấu* - Lớp 10]:  từ 2:15pm đến 4:30pm 

*Các em nhỏ 3 tuổi có thể tham dự Lớp Sơ Ấu với cha mẹ để tạo điều kiện cho các em tự 
tin khi nói tiếng Việt và chia sẻ văn hóa người Việt Nam. 

Hai lớp vũ truyền thống và tân thời sẽ được tạm ngưng cho tới khi có thông báo mới. 

Thủ Tục Ghi Danh: 
Để tránh phải chờ đợi lâu vào ngày khai giảng, yêu cầu phụ huynh học sinh ghi danh 
cho các em qua mạng, TRƯỚC KHI các em được vào lớp.  

Đường dẫn ghi danh học Tiếng Việt (Lớp Sơ Ấu - Lớp 10): 
http://enrolments.esasa.asn.au/?schoolid=e85 

 
Đường dẫn ghi danh học Toán (Lớp 1 - Lớp 11): 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2AkDB4BnL5efnDPmqRZ2-
mAKPnJk7i728k6_0A9LXtOE15w/viewform 

 
 

Lưu ý #1: Khi đến ghi danh, chúng ta phải tuân theo các biện pháp y tế, vệ sinh và chấp 
hành đúng đắn những quy tắc giãn cách xã hội như sau: 

• Không được hút thuốc trong sân trường hoặc ở bãi đậu xe.  
• Tải nhu liệu “mySA GOV” xuống điện thoại mình để sử dụng chức năng “COVID-

Safe Check-in” trong đó. 
• Chỉ một phụ huynh có mang mặt nạ y tế được vào Văn Phòng để đóng học phí. 
• Phụ huynh có mang mặt nạ y tế được vào sân trường để đưa đón con em mình, 

nhưng xin đừng bước chân vào các lớp học. 
• Chỉ một phụ huynh có mang mặt nạ y tế được cùng tham dự lớp Sơ Ấu với con 

em mình. 

• Ho hay hắt hơi vào khuỷu tay hoặc vào khăn giấy. 
• Cố giữ khoảng cách ít nhất 1.5m với những người khác. 
• Nếu quý vị đang cảm thấy không khỏe trong người và có những triệu chứng 

cảm cúm (nóng lạnh, ho, rát cổ, mệt mỏi, hay hụt hơi), xin đừng đến trường. 
Hãy đi thử nghiệm ngay và tự giữ khoảng cách với những người khác. 

Ngày Khai Giảng 
• Những học sinh cũ sẽ trở lại lớp của các em học năm ngoái, 2021. Thầy cô cũ 

của năm 2021 sẽ chào đón các em và thu xếp việc chuyển tiếp qua lớp mới 
cho 2022. 

• Những học sinh mới sẽ tập họp trước cửa Văn Phòng trường. Các em sẽ được 
đưa đi giới thiệu về trường cũng như những hướng dẫn căn bản trước khi vào 
lớp cho niên khóa 2022. 

Học phí niên học 2022: 
Học phí có thể trả bằng một trong hai cách sau: 

• Đóng trực tiếp với nhân viên BGH tại Văn Phòng trường, hoặc 
• Để đúng số tiền học phí vào bao thư, và giao con em của quý vị để trao tận 

tay đến thầy cô mới của các em. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý #2: Khi đến ghi danh, xin quý phụ huynh vui lòng mang theo tiền mặt, đúng 
với số tiền cần đóng học phí cho các em (nhà trường chưa có phương tiện thanh 
toán bằng EFTPOS hoặc thẻ tín dụng). 
 
Nếu có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thư 
VCS@sa.vnca.org.au, BGH sẽ cố gắng để hồi âm quý vị trong thời hạn sớm nhất. 
 
TM. Ban Giám Hiệu 
Cô Trần Kim Khuyên 
Hiệu Trưởng 

 Các Lớp Toán Tiểu Học (Lớp 1 - 6)         $250 một năm 

 Các Lớp Toán Trung Học (Lớp 7 - 11)         $300 một năm 

 Lớp Việt Ngữ              (Sơ Ấu)         $100 một năm 

 Các Lớp Việt Ngữ               (Vườn Trẻ - Lớp 10)         $60 một năm 

 Du Học Sinh         $200 một năm 

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

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