
 
Thứ Sáu 20 Tháng Mười Một 2020 

Quý Gia Đình thân mến, 

Không nghi ngờ rằng chúng ta đang ở trong một thời điểm không có gì chắc chắn cả. Khi Chính phủ 

quyết định về việc cần thiết để gỡ bỏ các lệnh về việc đóng cửa sớm hơn dự kiến, chúng tôi muốn cập 

nhật thông tin đó đến với quý vị ngay. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trường St Dominic sẽ mở cửa 

lại vào ngày Thứ Hai tới đây 23 Tháng Mười Một, trở lại với việc dạy học trực tiếp trên lớp.  

Học Sinh từ Lớp Little Doms đến Lớp 9  

Các em học sinh Lớp Little Doms đến Lớp 9 sẽ tiếp tục đến lớp học như bình thường.  

Học Sinh Lớp 10  

Các em học sinh lớp 10 được yêu cầu có mặt tại trường trong đồng phục trường lúc 8g40 sáng Thứ Hai 

23 Tháng Mười Một. Lớp học sẽ kết thúc sớm cho các em Lớp 10 vào lúc 11g. Quyết định này được đưa 

ra là để tạo thuận lợi cho việc làm vệ sinh các trang thiết bị học đường để trả lại cho trường, như sách 

giáo khoa và các máy tính. 

Học sinh Lớp 11  

Các em học sinh Lớp 11 được yêu cầu đến trường trong đồng phục của trường từ 8g40 ngày Thứ Hai 23 

Tháng Mười Một. Lớp học sẽ kết thúc sớm cho các em Lớp 11 vào lúc 11g. Quyết định này được đưa ra 

là để tạo thuận lợi cho việc làm vệ sinh các trang thiết bị học đường để trả lại cho trường, như sách giáo 

khoa và các máy tính. 

Ngoài ra, các buổi học của Lớp 11 chuẩn bị lên lớp 12 sẽ vẫn diễn ra vào ngày Thứ Ba 24 Tháng Mười 

Một. Các em sẽ nhận được một thời khoá biểu và các thông tin liên quan đến các buổi giới thiệu này.  

Tôi cũng muốn nhắc lại với các gia đình về thông tin đã được gửi đi vào hôm Thứ Ba 17 Tháng Mười 

Một. Để đảm bảo an toàn cho các học sinh và giáo viên, những điều đã viết trong thư trước đây vẫn 

hiệu nghiệm. Ví dụ:  

o Tất cả các buổi ngoại khoá và các hoạt động bên ngoài trường đã được huỷ bỏ và thay thế bằng 
việc học tại trường. 

o Tất cả những buổi học và sinh hoạt ngoại khoá diễn ra tại trường vẫn giữ nguyên 
o Thánh lễ ngày Thứ Sáu chỉ giới hạn cho học sinh và giáo viên của trường 
o Cho đến hết năm, các hoạt động thể thao và sáng Thứ Bảy sẽ không tiếp diễn, và điều này bao 

gồm cả các buổi huấn luyện. 
o Các buổi phụng vụ dành cho các lớp nhỏ, các buổi hội họp, và đêm hội diễn sẽ diễn ra trong 

ngày và trong các giờ học. Cám ơn quý vị đã thông cảm về việc khách và quý phụ huynh không 
thể có mặt tham dự được.  

o Ngày Chuyển Lớp của Lớp 7 (2021) sẽ được tổ chức vào năm 2021. Sẽ không có thêm ngày 
Chuyển Lớp nào được diễn ra trong năm 2020 

o Tất cả các lớp nhạc cụ và luyện thanh sẽ hoãn lại. 
o Ngày Tốt Nghiệp Lớp 6 và nghi thức dành cho Lớp Đại Học dành cho Trẻ Em đang được xem 

xét lại. Cả hai sự kiện có thể sẽ được tổ chức dưới một hình thức khác. Thông tin chi tiết sẽ đến 
sau.  

Xin an tâm rằng Nhà Trường đã sẵn sàng và mong được chào đón các em học sinh quay trở lại. Khi chúng 

ta quay trở lại trường, chúng ta biết rằng một vài thành viên của của cộng đồng trường sẽ chọn đeo 

khẩu trang. Chúng tôi sẽ tiếp tục việc tạo một môi trường học tập sạch sẽ, an toàn cho tất cả giáo viên 

và học sinh, tuân thủ tất cả những hướng dẫn của Chính Phủ và Bộ Y Tế.  

Cám ơn quý vị đã dành thời gian để đọc thông báo này. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục hỗ trợ 

nhau trong việc chúng tôi hiệu chỉnh lại các thông tin.  

Trân trọng, 

Dr Helen Steele 
Hiệu Trưởng  


