
 

 
 
 
 
 
 
Thứ Hai ngày 23 tháng 3 năm 2020 
 
 
 
Cha mẹ thân yêu 
 
Re: COVID-19 (coronavirus) – Cập nhật phòng tài chính 
 
Là một phần trong phản ứng của chúng tôi đối với tình huống COVID-19, tôi viết thư này để cung cấp cho 
bạn thông tin về việc xử lý các khoản phí cho các cuộc rút lui và trại hè năm nay. 
 

• Các gia đình đã trả trước năm 2020 Phí của họ, và do đó cũng đã trả tiền cho một khóa tu và / 
hoặc trại, được hoàn trả đầy đủ cho việc rút lui và / hoặc trại bị hủy bằng cách liên hệ với Văn 
phòng Tài chính tại finance@bps.sa.edu.au 

o Xin lưu ý rằng điều này không áp dụng cho các trại năm 5 và 9 đã được tiến hành. 
• Bất kỳ hình phạt nào được nhà cung cấp áp dụng cho việc hủy bỏ khóa tu và / hoặc trại năm nay 

sẽ được Blackfriars tiếp thu và sẽ không được áp dụng cho tài khoản gia đình. 
• Phí cho các cuộc rút lui bị hủy bỏ và / hoặc trại sẽ được ghi có vào tài khoản phí của bạn. Điều 

này sẽ xuất hiện trên tuyên bố tháng tư của bạn. 
• Trại đã được tiến hành trong năm nay (Trại năm 5 và năm 9) vẫn yêu cầu thanh toán đầy đủ. 
• Nếu bất kỳ cuộc rút lui và / hoặc trại nào được phục hồi vào giai đoạn sau trong năm 2020, các 

khoản phí này sẽ được áp dụng với các hướng dẫn thanh toán được ban hành tại thời điểm đó. 
 
Để biết thêm thông tin về các khóa tu và trại, xin hãy yên tâm rằng Hội đồng trường cam kết hỗ trợ và 
hỗ trợ tài chính cho gia đình chúng tôi trong thời gian khó lường và chưa từng có này.   
 
Như mọi khi, vui lòng liên hệ với Phòng Tài chính theo địa chỉ finance@bps.sa.edu.au nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi hoặc thắc mắc nào về khả năng đáp ứng thanh toán phí. 
 
Vui lòng hiểu rằng chúng tôi đang nhận được số lượng email và tin nhắn cao hơn bình thường vào thời 
điểm này và chúng tôi sẽ trả lời tất cả các thư từ sớm nhất có thể. 
 

 
Gerard Leahy 
Quản lý kinh doanh 

Xin lưu ý rằng Google Dịch đã 
được sử dụng để dịch tài liệu này. 
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