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Thưa các bậc phụ huynh và người chăm sóc, 

Tôi viết thư cho bạn sớm trong học kỳ 3 để cung cấp một bản Cập Nhật ngắn gọn về phản ứng Blackfriars của 
chúng tôi để COVID-19. 

Như tôi loại bức thư này sáng nay tôi rất ý thức của tái nổi lên của COVID-19 tại Nam Úc và các cụm nhiễm trùng 
tiềm năng đang nổi lên ở các khu vực địa lý xung quanh Smềm của chúng tôitrong Prospect. 

Adelaide thực sự là cảnh báo cao và một số lượng nhỏ các  sinh viên của Blackfriars đã  brief có liên kết ngắn 
trung học đến các trang web được xác định trong y tế sa gần đây cảnh báo trang web và công khai trong các 
kênh quảng cáo và truyền thông ngày thứ ba và thứ tư của tuần này. Những học sinh này  hiện  không ở trường 
và tuân thủ các quy định về sức khỏe của sa. 

Tôi nhấn mạnh rằng không có liên kết trực tiếp hiện tại của COVID-19 để Blackfriars. Tuy nhiên, điều này là 
không có thời gian cho tự mãn và tất cả chúng ta phải  all  chơi một phần của chúng tôi để hạn chế khả năng lây 
lan của covid-19 trong  Smềm cộng đồng của chúng tôi và trong cộng đồng rộng hơn. 

Lễ kỷ niệm của St Dominic ngày hoãn 

Sau khi tham khảo ý kiến với đội ngũ điều hành tôi đã quyết định hoãn các bữa tiệc của St Dominic  ngày  trường 
đại học và các hoạt động theo lịch trình cho thứ sáu, 7thứ  tám. Ngày bây giờ sẽ là một ngày học bình thường. 
Chúng tôi sẽ xem xét đến một ngày thích hợp trong học kỳ 3 hoặc 4 khi chúng tôi có thể một cách an toàn kỷ 
niệm Quỹ Dominican  và  di sản của Blackfriars. 

Hạn chế tiếp tục 

Vui lòng tiếp tục tuân thủ tư vấn và quy định của chính phủ về các hạn chế. Lộ trình Nam Úc để phục hồi hiện 
đang được xem xét và có khả năng có thay đổi hơn nữa, vì vậy hãy tham khảo trang web y tế sa  cho các thông 
tin Cập Nhật nhất. 

Tôi nhắc nhở bạn về các giao thức cơ bản sau đây sẽ hỗ trợ trong việc giữ cho bạn và cộng đồng Blackfriars của 
chúng tôi an toàn: 

 Sinh viên và nhân viên không tốt phải ở nhà 
 Chỉ có học sinh Blackfriars được phép sử dụng Sân chơi của chúng tôi 
 Tất cả người lớn phải tiếp tục làm theo các hạn chế ' lộ trình ' và hướng dẫn được phác thảo bởi sa y tế. 
 Ho etiquette, dành cho người lớn xã hội và rửa tay thường xuyên & sử dụng chất khử trùng là hoàn toàn 

cần thiết cho vệ sinh cá nhân và sự an toàn của người khác. 

Vui lòng tiếp tục thường xuyên xem lại trường COVID-19 info Hub để Cập Nhật cộng đồng của chúng tôi và để 
biết thêm thông báo về các sự kiện trường học theo lịch trình. 

Trong kết luận, tôi cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn với các trường học như chúng tôi tiếp tục cung cấp môi 
trường an toàn nhất có thể cho giáo dục của học sinh của chúng tôi. 

Trân trọng, 

 

ĐẢO COBIAC 
CHÍNH 

Xin lưu ý, Loc liệu này đã được dịch từ 
nhận xét Anh gốc bằng cách sử scholars 
Microsoft dịch. 

https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery
https://www.covid-19.sa.gov.au/recovery
https://blackfriars.sa.edu.au/news/covid-19-information-hub/

