
 

 

Thứ Ba 18 Tháng Giêng 2022 
 
Quý Phụ Huynh và Người Giám Hộ thân mến,  
 
Theo sau lá thư của tôi gửi ngày 10 Tháng Giêng, tôi viết thư này để chính thức chào mừng quý vị và con em đến 
với năm học 2022. Mặc dù đây không phải là cách khởi đầu mà chúng ta mong muốn, tôi tin rằng chúng ta vẫn có 
thể bày tỏ lòng biết ơn về những gì chúng ta có và chúng ta là với tư cách là một cộng đồng trường.  
 
Tôi xin bắt đầu bằng cách chia sẻ một số tin tức của Trường. 
 
Vào cuối năm 2021, tôi miễn cưỡng chấp nhận đơn từ chức của Giám Đốc Kinh doanh của trường chúng ta, cô 
Lina Martino. Sau khi cân nhắc kỹ càng, cô Lina đã quyết định nghỉ hưu sau hơn 30 năm phục vụ tại trường. Làm 
việc bên cạnh Sơ Jillian Havey, cô Lina chịu trách nhiệm đảm trách kế hoạch phát triển trường St Dominic. Cô đã 
rất cẩn trọng và tỉ mỉ trong tất cả các vấn đề tài chính, kinh doanh và quản trị để đảm bảo cho tương lai của trường 
là nơi tuyệt vời để học tập và làm việc. Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đến cô Lina về quyết định nghỉ hưu, và về 
những gì đang chờ đón đối với một người đã làm việc không mệt mỏi vì sự xuất sắc của trường St Dominic. Tôi vui 
mừng thông báo với quý vị rằng cô Jodi Jansons là Kế toán hiện tại của trường sẽ đảm trách Quyền Giám đốc Kinh 
doanh cho Kỳ học 1, 2022.  
 
Chúng ta chào đón một số nhân viên mới đến trường trong năm 2022. Mặc dù có một sự khởi đầu năm học cách 
bất thường, tôi biết rằng quý vị sẽ cùng với tôi nồng nhiệt chào đón từng thành viên mới với tất cả sự yêu mến 
của cộng đồng trường. Vui lòng chào mừng các nhân viên sau:  

Vai trò mới 
Ms Klara Revesz     Phụ trách Bản tin của trường  
Mrs Rebecca (Bec) Moore    Các công tác phục vụ  
Ms Deborah (Deb) Holt    Giám đốc Điều hành  

Vai trò thay thế 
Mr Lachlan Brannan    Toán/Khoa học- thay thế trong 12-tháng   
Ms Celina Do     Toán/Khoa học Term 1  
Ms Nadsya Kobzeff    Khoa học/Hoá học Term 1  
Ms Inge Wishart     HASS Khối Tiểu học/Giáo viên hỗ trợ Term 1  
Mr Anthony Wyndham    Nghệ thuật Term 1  
 

Với tình hình dịch bệnh Coronavirus ở Nam Úc, việc trở lại trường học của chúng ta sẽ không như mong muốn. 
Trong những ngày gần đây chúng tôi đã làm việc để sắp xếp làm thế nào để bắt đầu năm học cách phù hợp với 
những chỉ đạo gần đây của Chính Phủ SA. Chúng tôi yêu cầu tất cả các học sinh và quý gia đình hỗ trợ Trường 
bằng việc làm quen với những thông tin liên lạc. Nhà Trường sẽ giữ liên lạc với quý gia đình qua email và thông 
qua trang mạng của Trường, trong những ngày trước năm học mới. 
 
Xin hãy yên tâm rằng Nhà Trường sẽ làm việc để đảm bảo rằng con của quý vị được hỗ trợ tốt nhất trong việc học, 
bất chấp những khó khăn mà chúng ta phải đối mặt trong thời điểm này. Là một cộng đồng trường, chúng ta sẽ 
cùng hợp tác cách tích cực để thực hiện các công việc của chúng ta với sự cẩn thận và xuất sắc nhất.  
 
Trân trọng 

Helen Steele 
Hiệu Trưởng 

  



 

 

Thông tin sau đây đưa ra các chỉ dẫn cụ thể,  
áp dụng cho Trường St Dominic.  

 
Đây là những  kế hoạch giảng dạy và học tập cho vài tuần đầu của Term 1 đã được thực hiện với sự cân nhắc về 
sự an toàn và phúc lợi cho cộng đồng trường chúng ta, với mong muốn hỗ trợ việc học tập cách liên tục của học 
sinh, trong khi vẫn tuân thủ những chỉ đạo gần đây của Chính Phủ SA.  
 
Thứ Hai 31 Tháng Giêng and Thứ Ba 1 Tháng Hai 2022 

o Thứ Hai ngày 31 Tháng Giêng và Thứ Ba mồng 1 Tháng 2, 2022 là ngày nghỉ của học sinh, các nhân viên 

trường sẽ dành thời gian này để chuẩn bị cho Kỳ Học 1  

o Quý gia đình nên lên kế hoạch chăm sóc con em mình như những ngày nghỉ trước của học trò.  

o Đối với các gia đình không thể thực hiện việc này, vui lòng liên hệ với Phó Hiệu trưởng, cô Muriel Noujaim 
(mnoujaim@stdominics.sa.edu.au) kèm với các thông tin như ngày hoặc những ngày, tên đầy đủ, lớp 
học của con quý vị để yêu cầu được giám sát.  
 

Thứ Tư 2 Tháng Hai đến Thứ Sáu 12 Tháng Hai 2022   
Kỳ học 1chính thức bắt đầu vào ngày Thứ Tư, 2 Tháng Hai, tại thời điểm đó việc học của học sinh sẽ được hỗ trợ 
ở các hình thức học khác nhau tuỳ theo cấp lớp của các em.  

o Lớp Mẫu giáo, Lớp 1, Lớp 7, Lớp 8 và Lớp 12, học sinh sẽ tham gia học trực tiếp tại trường. 

o Lớp 2, 3, 4, 5 và 6 và Lớp 9, 10, 11 sẽ tham gia học trực tuyến tại nhà.  

Chương trình học trực tiếp  
o Lớp Mẫu giáo, Lớp 1, Lớp 7, 8 và Lớp 12, học sinh tham gia học trực tiếp  

o Đồng phục mùa hè được quy định mặc khi đến trường học. 

o Lớp Mẫu giáo và Lớp 1, các em sẽ được đưa và đón tại cổng trường đường Barnard Street.  

o Học sinh Lớp Mẫu giáo sẽ ra về lúc 12:30g trong Tuần đầu đến trường vì các em đang học làm quen với 

những thói quen mới. Quý phụ huynh và người giám hộ của các cháu này sẽ được phép dẫn con vào 

trường qua cổng đôi trên đường Barnard Street. Đeo khẩu trang và quét mã QR là điều bắt buộc và quý 

vị được yêu cầu chỉ ở bên ngoài lớp học, theo hướng dẫn của các giáo viên.  

o Học sinh Lớp 1 sẽ được đưa đón tại địa điểm thông thường trước đây (Cổng đơn trên đường Barnard 

Street). 

o Học sinh Lớp 7 có thể được đưa đón vào tuần đầu tiên trên đường Hill Street. Đội ngũ phụ trách Lớp 7 

sẽ đón chào các em.  

o Tất cả học sinh học trực tiếp tại trường sẽ nhận máy tính và sách giáo khoa vào ngày đầu đến trường 

(Thứ Tư ngày 2 Tháng Hai). Không cần phải đến nhận máy tính vào một ngày như đã định trước đây là 

ngày Thứ Hai, 31 Tháng Giêng.  

o Trong trường hợp một em theo lịch là đến trường học trực tiếp nhưng em vắng học bất kỳ ngày nào, em 

nên truy cập các nguồn bài vở trên SEQTA/SeeSaw, và giáo viên sẽ không thể cung cấp những chương 

trình thay thế.  
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Chương trình học từ xa 
Các Lớp 2, 3, 4, 5 và 6, và Lớp 9, 10 và 11 sẽ thực hiện chương trình học từ xa vào Thứ Tư ngày 2 Tháng Hai cho 
đến hết Thứ Sáu, ngày 12 Tháng Hai.  

o Tất cả học sinh (gồm Lớp 2, 3 và 4) sẽ được nhận một máy tính để hỗ trợ việc học từ xa được thành công.  

o Việc nhận máy tính và Sách giáo khoa cho việc học từ xa sẽ vào ngày Thứ Hai 31 Tháng Giêng.  

o Vui lòng đến Thư viện Trường ở địa chỉ 119 Molesworth Street để nhận máy tính và sách cho con quý vị.  

o Để đáp ứng nhu cầu thực tế, vui lòng giữ khoảng cách thời gian đăng ký đến nhận máy và giữ giãn cách. 

Quý phụ huynh đến nhận thay cho con em buộc phải đeo khẩu trang và quét mã QR trước khi vào trường.  

Dành riêng cho việc Nhận Máy tính & Sách Phục vụ việc học từ xa 
Thư Viện trường (119 Molesworth Street) 

Time Year Level 

9:30 – 10:00 am Year 4 Nhận máy tính  

10:00 – 10:30 am Year 3 Nhận máy tính 

10:30 – 11:00 am Year 2 Nhận máy tính  

11:00 – 2:30 pm        Years 9, 10 and 11 Nhận sách và máy tính 

2:30 – 4:00 pm Years 5 and 6 Nhận sách và máy tính  

BYOD-Buổi hướng dẫn Year 11 BYOD Students Only (Dành riêng cho học sinh sử dụng máy 
tính cá nhân) 

‘How do I use my BYOD device at school?’ training 
(Venue: Gym) 
BYOD Windows session 11:00 – 12:00 pm 
BYOD Mac session 12.30 – 1.30 pm 

 

o Hướng dẫn học từ xa và những mẹo nhỏ khác sẽ được gửi qua email đến các gia đình trong thời gian tới.  

o Nếu con quý vị không thể tham gia học trực tuyến, vui lòng theo thủ tục thường lệ để báo việc cháu vắng 

mặt và cho biết tên đầy đủ và lớp của em ấy (trước 9:00giờ) theo một trong các hình thức sau:  

                                          Tin nhắn: 0439 753 014 
                                          Email: absentees@stdominics.sa.edu.au 
                                          Hoặc gọi điện thoại qua số (08) 8331 5100  
                                          Và theo sau hướng dẫn để nhấn số 1  
                                          và để lại lời nhắn thoại về việc học sinh vắng mặt 

o Nếu gia đình của các em nào không thể sắp xếp, thoả thuận việc giám sát việc học từ xa của con em trong 

thời gian này, các em nên đến trường và việc giám sát học online sẽ được sắp xếp. Một lần nữa, vui lòng 

liên hệ email với Phó Hiệu Trưởng, cô Muriel Noujaim (mnoujaim@stdominics.sa.edu.au) kèm với các 

thông tin như ngày hoặc những ngày, tên đầy đủ, lớp học của con quý vị để yêu cầu được giám sát.    

Vấn đề An Toàn  
Vui lòng an tâm rằng Nhà trường sẽ tiếp tục tuân theo các chỉ dẫn thực hành về việc đảm bảo an toàn cho cộng 
đồng trường, tuân thủ tất cả các hướng dẫn của Chính phủ về An toàn Sức khoẻ tại nơi làm việc.  

o Việc giao tiếp trên sân trường chỉ giới hạn cho nhân viên, học sinh và những người phục vụ liên quan khi 

có thể.  

o Quý phụ huynh và Người gíam hộ và những khách thăm trường thì không được phép vào sân trường ở 

thời điểm này. Một số trường hợp ngoại lệ được phép như  (vd: nhận máy tính, phụ huynh của học sinh 

mới).  
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o Đeo khẩu trang là bắt buộc khi vào trường và bắt buộc đối với học sinh cấp Hai-Ba và tất cả nhân viên. 

Việc đeo khẩu trang cũng được khuyến khích đối với các học sinh Lớp 3-6. Các em học sinh được yêu cầu 

đeo khẩu trang thì đem theo khẩu trang riêng. Tuy nhiên, Nhà trường cũng cung cấp một số. Có một số 

ngoại lệ về việc đeo khẩu trang và những điều này có thể được tìm thấy trên trang mạng SA Health.  

o Các khối Lớp khác nhau sẽ được chỉ định các địa điểm cụ thể trong các giờ nghỉ. Điều này là để giảm thiểu 

sự chung đụng giữa các lớp.  

o Các máy nước uống chỉ được dùng cho việc lấy nước uống vào chai mà thôi.  

o  Nước rửa tay khử khuẩn sẽ tiếp tục được cung cấp tại mỗi phòng học.  

o Đeo khẩu trang và quét mã QR là điều bắt buộc đối với các khách thăm trường và báo cáo tại văn phòng 

trường tại số (139 Molesworth Street)  vào mọi thời điểm.  

o Tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên hiện đủ điều kiện để tiêm vắc-xin COVID-19, và các gia đình được khuyến 

khích tìm hiểu thêm tại trang mạng https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/  

o Quý phụ huynh được yêu cầu kiểm tra email, trang mạng của Trường và trang Facebook thường xuyên. 

Vui lòng đảm bảo rằng quý vị cập nhật thông tin thường xuyên qua trang mạng của Chính phủ 

(www.covid-19.sa.gov.au) và của SA Health (https://www.sahealth.sa.gov.au/) 

Các hoạt động của trường đang tạm dừng hoạt động  
Trường St Dominic cùng với các trường tại Nam Úc đang làm theo lời khuyên của Bộ Y Tế tiểu bang để giảm thiểu 
các khả năng xâm nhập vi-rút COVID-19 vào môi trường học đường. Vì vậy;  

o Tạm dừng tất cả các chuyến dã ngoại, sự kiện giao lưu thể thao, các lễ hội, Thể thao sáng Thứ Bảy và cắm 

trại.  

o Các buổi hội họp toàn trường như (Thánh lễ, phụng vụ cầu nguyện, biểu diễn và các sự kiện khác) sẽ 

không diễn ra trong thời gian này.  

o Tất cả các buổi học tăng cường và hoạt động học tập ngoại khoá tạm trì hoãn (vd: trước, trong và sau giờ 

học) 

o Các buổi học chơi nhạc cụ tạm dừng thời gian này.  

o Các quầy bánh của học sinh và việc chia sẻ thức ăn thì tạm dừng.  

o Căn-tin sẽ tiếp tục hoạt động.  

Các sự kiện sau đây tạm thời ngưng:  
Tuần 1 

o Buổi họp của Lãnh đạo sinh viên Student (Tối Thứ 

Hai 31/01) 

o Buổi chào đón phụ huynh mới (Thứ Ba 01/02) 

o Ngày hội Wellbeing Day (Thứ Sáu 04/02) 

Tuần 2 
o Buổi chụp hình thẻ của học sinh và nhân viên (Thứ 

Hai 07/02) 

o Buổi hội họp của Tiểu Học (Thứ Ba 08/02) 

o Buổi Hội Họp của Nhóm Thể Thao (Thứ Năm 10/02) 

o Thánh Lễ dành cho gia đình (Chủ Nhật 13/02)

  

Tuần 3 
o Ngày hội tuyên dương và phát thưởng cho các 

thành tích cao (Thứ Hai 14/02) 

o Buổi thông tin dành cho Phụ Huynh (Thứ Hai 

14/02)    

Tuần 4 
o Ngày hội Thể thao – Lớp 3-12 (Thurs 24/02) 
o Ngày hội của Lớp 12 (Thứ Bảy 26/02) 

 

Chúng tôi duy trì cam kết về việc hỗ trợ việc học và những giá trị phúc lợi của con em quý vị. Trong thời điểm khó 
khăn này, các nhân viên của chúng tôi tiếp tục phấn đấu để đạt được sự xuất sắcc trong công việc và quan tâm 
đến tất cả các em học sinh. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Nhà Trường.  
 
 

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/

