
 

 

3 tháng 4 năm 2020 
 
 
Kính gửi các bậc phụ huynh và người chăm sóc, 

Trong vài tuần qua tôi đã viết thư cho bạn về tình hình COVID-19 đang thay đổi nhanh chóng đã ảnh hưởng đến tất 
cả chúng ta. Thời kỳ này khác với bất cứ điều gì chúng ta đã trải qua trước đây như là gia đình và cộng đồng trường 
học. 

Hợp tác với các gia đình, Blackfriars cam kết đảm bảo hỗ trợ giáo dục, tinh thần và mục vụ cho mọi trẻ em trong 
trường của chúng tôi. 

Tôi cung cấp bản cập nhật mới nhất này cho bạn khi chúng tôi thực hiện các tác động quan trọng của đại dịch 
COVID-19 và những thay đổi sẽ được yêu cầu để đảm bảo chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ việc học và an sinh cho 
con bạn. 

Học kỳ 1 

Như bạn biết, tuần tới sẽ là một tuần miễn phí cho học sinh tại Blackfriars. Những ngày học sinh rảnh rỗi của Tuần 
11, Thứ Hai ngày 6 tháng Tư đến Thứ Năm ngày 9 tháng Tư, sẽ cho phép giáo viên và nhân viên nhà trường điều 
chỉnh việc cung cấp giáo dục điện tử từ xa cho học sinh. 

Hôm qua, Chính phủ Liên bang đã công bố Gói cứu trợ giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ COVID-19 với yếu tố chính là 
gói chăm sóc trẻ em sẽ miễn phí cho phụ huynh / người chăm sóc từ thứ Hai, ngày 6 tháng Tư đến 28 tháng Sáu năm 
2020. 

Dịch vụ OSHC và ELC của chúng tôi, theo các yêu cầu cấp phép đã đăng ký, sẽ tiếp tục hoạt động vào những ngày 
nghỉ và thời gian nghỉ học miễn phí, ưu tiên cho trẻ em của những người lao động thiết yếu, trẻ em dễ bị tổn thương 
và có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em đã đăng ký trước đó. 

Thông tin chi tiết về các chương trình SchoolHC OSHC và ELC có sẵn trên trang web của School School: 
www.blackfriars.sa.edu.au hoặc bằng cách liên hệ: 

 Rita Quaini - OSHC Director  T: 8169 3956 E: rquaini@bps.sa.edu.au 

 Karen McEntee - ELC Director T: 8169 3961 E: kmcentee@bps.sa.edu.au    

Học kỳ 2 

Từ khi bắt đầu Học kỳ 2, trừ khi Chính phủ có thông báo khác, Blackfriars sẽ vẫn mở để cung cấp chương trình giảng 
dạy từ xa và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt yêu cầu họ phải ở trường. 

Chúng tôi sẽ làm việc với các gia đình của những học sinh sẽ yêu cầu đi học tại trường trong thời gian này. Điều này 
sẽ bao gồm những đứa trẻ có cha mẹ / người chăm sóc được yêu cầu phải có mặt tại nơi làm việc. 

Việc học sẽ được thực hiện đồng thời ở trường và ở nhà. Tất cả các sinh viên sẽ truy cập vào cùng một chế độ học 
tập điện tử; những người ở trường sẽ được giám sát để truy cập cùng một chương trình giảng dạy được cung cấp cho 
những người sẽ truy cập nó từ xa. 

Chế độ học tập điện tử này sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi được chính phủ tư vấn khác nhau. 

 

 

Xin lưu ý rằng Google Dịch đã 
được sử dụng để dịch tài liệu này. 
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Hỗ trợ tài chính 
Blackfriars đang cung cấp hỗ trợ cho các gia đình đã mất thu nhập đáng kể do COVID 19. 

Bất kỳ gia đình nào đang gặp khó khăn về tài chính đều được khuyến khích liên hệ với Phòng Tài chính và chúng tôi 
sẽ tự tin và làm việc một cách nhạy cảm thông qua việc này với bạn. 

Hỗ trợ con bạn học từ nhà 
Chúng tôi tiếp tục đảm bảo rằng phúc lợi và học tập của học sinh vẫn là trọng tâm ưu tiên của Trường chúng tôi. 
Chúng tôi cam kết đảm bảo công việc này được thực hiện với sự quan tâm và chuyên môn. 

Vui lòng sử dụng Nguyên tắc học tập từ xa của Blackfriars để hỗ trợ sinh viên sống và học tập trong môi trường học 
tập trực tuyến. Theo thời gian, chúng tôi sẽ cung cấp thêm các nguồn lực và thông tin thiết thực về cách bạn có thể 
hỗ trợ con bạn ở nhà. 

Truyền thông 
Blackfriars sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật trên trang web và các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. 

Để hỗ trợ Nhà trường lập kế hoạch cho các sinh viên sẽ theo học tại trường trong Học kỳ 2, tôi yêu cầu bạn vui lòng 
hoàn thành bản khảo sát ngắn gọn để được phân phối qua SEQTA vào chiều nay. Hãy nhớ rằng, việc học trực tuyến 
do trường cung cấp sẽ giống nhau cho cả học sinh đi học trực tiếp và học sinh vẫn ở nhà. 

Vui lòng tiếp tục sử dụng tin nhắn trực tiếp SEQTA trong giao tiếp với nhân viên. 

Cửa hàng đồng phục 
Cửa hàng đồng phục đã chuyển sang đặt hàng trực tuyến. Đơn đặt hàng có thể được đặt bằng cách nhấp vào liên 
kết sau: https://bpspay.blackfriars.sa.edu.au/ 

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu: 

1. Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập SEQTA của bạn 
2. Chọn Canteen và Order Order (ở đầu trang) 
3. Chọn Đồng phục Blackfriars 

Giờ khai giảng của trường Tuần 11 và ngày nghỉ học 
Nhân viên và tôi, sẽ có mặt trong Học kỳ 1 cho đến ngày 9 tháng 4. 

Đóng cửa trường học 
Đối với lễ Phục sinh và các ngày lễ của trường, sẽ có sự đóng cửa hoàn toàn của Blackfriars từ thứ Sáu, ngày 10 
tháng 4 đến thứ ba ngày 14 tháng 4 (bao gồm). 

Trường chỉ mở cửa cho học sinh và gia đình tham gia Chăm sóc Kỳ nghỉ trong kỳ nghỉ. 

Học kỳ 2 
Trang web của trường sẽ mở lại cho sinh viên vào thứ Hai, 27 tháng Tư. 

Kể từ thứ Tư, ngày 15 tháng Tư, phụ huynh có thể liên hệ với Văn phòng Mặt trận, Phòng Tài chính và Quản trị trong 
những ngày trước Học kỳ 2. Vui lòng gọi điện thoại cho Trường theo số 8169 3900 hoặc sử dụng các địa chỉ email 
thích hợp được công bố trong Hướng dẫn Học từ xa của Blackfriars.. 

Tóm lại, sự phát triển của con bạn - về mặt giáo dục, tinh thần và mục vụ - là ưu tiên cao nhất của chúng tôi và 
chúng tôi biết rằng điều này phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy mà chúng tôi đã 
xây dựng với mỗi gia đình. Chúng tôi mạnh mẽ hơn thông qua công việc của chúng tôi cùng nhau.  

Tôi cầu nguyện rằng bạn, gia đình và bạn bè của bạn vẫn an toàn và tốt. 

Trân trọng 

  

SIMON COBIAC 
HIỆU TRƯỞNG 


