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Fairvale High School Term 4 Update 

Kính gởi quý vị phụ huynh học sinh, 

Cập nhật thông tin – Học sinh tiếp tục học tại nhà từ thứ ba 5 tháng 10 

Tôi hy vọng quý vị có được kỳ nghỉ hè thoải mái vừa qua và tận hưởng khoảng thời gian 
bên nhau mà không cần phải lo việc học cho các cháu. 

Tất cả chúng ta đều hân hoan với thông tin về việc nới lỏng các hạn chế trong khu vực 
Hội Đồng Thành Phố Địa Phương. Đây là thay đổi tích cực trong học kỳ 4 đối với các 
cháu học sinh lớp 12 sắp thi HSC. 

Hiện tại, vì nhà trường nằm trong khu vực quan tâm y tế, nên đầu học kỳ 4 này học sinh 
vẫn phải học trên mạng tại nhà. Điều quan trọng là quý vị cần tiếp tục để các cháu học 
tại nhà trong lúc này nếu quý vị có thể làm việc tại nhà. 

Nhà trường đang chuẩn bị cho tất cả học trở lại trường học và đang chờ các cô thầy giáo 
tiêm xong chủng ngừa COVID-19 vắc xin, do đó hầu như các giáo viên đều làm việc tại 
nhà. 

Tôi chỉ yêu cầu mỗi gia đình chờ thêm vài tuần nữa để nhà trường chuẩn bị xong và đón 
các cháu học sinh trở lại trường học. 

Lộ trình trở lại trường học trong học kỳ 4 

Trong học kỳ 4, học sinh trở lại trường học theo trình tự như Bộ Y Tế chấp nhận về mức 
độ an toàn COVID-safe Level 3 plus do Thủ Hiến tiểu bang công bố ngày thứ năm 7 
tháng 10: 

● 18 tháng 10: học sinh mầm non, mẫu giáo và lớp 1 

● 25 tháng 10: học sinh lớp 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 và 11 

Lộ trình trở lài trường học có thể thay đổi tùy thuộc vào thông tin bổ xung và cố vấn mới 
của Bộ Y Tế tiểu bang NSW. 

Đối với những gia đình có các cháu học sinh ở nhiều lứa tuổi khác nhau, tôi hiểu những 
khó khăn quý vị gặp phải khi có cháu đã trở lại trường học và cũng có cháu còn học trên 
mạng tại nhà. Xin quý vị thông cảm vì nhà trường cần thời gian để chuẩn bị chu đáo cho 
tất cả học sinh trở lại trường học như dự định. 
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Học sinh thi HSC trở lại trường 

Bắt đầu học kỳ 4 học sinh thi HSC năm nay có thể đến trường để được cô thầy giáo hỗ 
trợ ôn tập và chuẩn bị thi. Trong vài ngày tới, cô Phó Hiệu Trưởng, Ms Fountis, sẽ liên 
lạc trực tiếp với học sinh lớp 12 qua email với thông tin mới. 

Từ ngày 18 tháng 10, tất cả học sinh lớp 12 thi HSC có thể đến trường gặp các cô thầy 
giáo của các cháu. Điều này sẽ giúp các cháu chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp đến. 

Các kỳ thi HSC giành cho tất cả học sinh sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2021, theo 
cố vấn của Bộ Y Tế tiểu bang NSW về an toàn COVID. Quý vị có thể tham khảo thêm 
chi tiết từ Bộ Giáo Dục tiểu bang NSW qua thông tin về HSC. 

Tiêm chủng ngừa cho học sinh từ 12 tuổi trở lên 

Thanh thiếu niên từ 12 tuổi trở lên hiện nay cũng đủ điều kiện để được tiêm chủng ngừa 
COVID-19 vắc xin. Quý vị có thể đăng ký cho các cháu tiêm Pfizer hay Moderna ở 
những nơi có sẵn thuốc. 

Quý vị có thể đăng ký tại hơn 3,000 địa điểm trong tiểu bang NSW, bao gồm cả bác sỹ 
gia đình và tiệm thuốc tây. Trong vài tuần lễ tới thuốc sẽ được cung cấp nhiều hơn nữa. 

Học tại nhà 

Đối với các gia đình có học sinh tiếp tục học tại nhà, quý vị có thể vào trang mạng the 
learning from home page để hỗ trợ thêm cho việc học của các cháu, nếu cần thiết. Một 
lần nữa xin cảm ơn quý vị đã hỗ trợ nhà trường trong thời gian vừa qua và thời gian tới 
khi các cháu trở lại trường học. 

Xin quý vị vui lòng giành chút thời gian vào xem nguồn thông tin về phúc lợi cho học 
sinh và gia đình wellbeing resources for students and families. Quý vị sẽ tìm thấy nhiều 
thông tin hữu ích cho sức khỏe tâm thần và chuẩn bị cho học kỳ 4. Nếu quý vị có những 
thắc mắc gì về việc học sinh trở lại trường học, xin vui lòng liên lạc với nhà trường. 

Nhà trường đang chuẩn bị kế hoạch an toàn COVID để học sinh trở lại trường học trong 
vài tuần lễ tới. 

Kính chào quý vị 

Dr Seto 

Hiệu trưởng 

 
 


