
 

14 tháng 9 năm 2020 
 

Cha mẹ thân yêu 
 

Tôi viết thư này để thông báo cho các bạn về Lễ hội Lớp 12 năm 2020 sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu, ngày 25 
tháng 9 năm 2020 tại Donato Reception Centre, 62 Humphries Terrace, Kilkenny bắt đầu từ 18:30. 
 

Xét về một năm chịu ảnh hưởng của COVID-19, sự kiện này hứa hẹn sẽ là một đêm tuyệt vời và là một điểm 
nhấn đáng nhớ đối với học sinh chúng ta. Mặc dù mục đích của buổi tối là để học sinh giao tiếp xã hội một 
cách thuần thục và tế nhị, sự an toàn và hạnh phúc của học sinh là điều tối quan trọng. Bức thư này nêu bật 
một số kỳ vọng vào buổi tối và cung cấp hướng dẫn về cách bạn và con trai bạn có thể chọn để quản lý buổi 
tối. 
 

COVID-19 hạn chế và hướng dẫn 
Địa điểm đã thực hiện Kế hoạch An toàn COVID-19 cho buổi tối và học sinh được yêu cầu tuân thủ tất cả các 
quy định và yêu cầu. 
 

Sự kiện không có rượu và ma túy 
Sinh viên và khách của họ không được tiêu thụ trước sự kiện hoặc mang đến địa điểm, bất kỳ loại rượu hoặc 
ma túy bất hợp pháp nào. Phụ huynh của bất kỳ học sinh hoặc khách mời nào mang những chất này đến địa 
điểm, hoặc những người có dấu hiệu nghiện rượu hoặc ma túy bất hợp pháp, sẽ được liên hệ để sắp xếp thu 
thập ngay lập tức những học sinh / khách bị ảnh hưởng. Nếu điều này xảy ra, hậu quả kỷ luật nghiêm trọng sẽ 
do Blackfriars kích động. 
 

Thu học sinh sau sự kiện 
Sự kiện sẽ kết thúc lúc 10:30 tối. Hãy đảm bảo rằng bạn và con trai của bạn tổ chức vận chuyển an toàn và có 
trách nhiệm sau sự kiện. Tôi yêu cầu bạn suy nghĩ kỹ về việc liệu bạn có để con trai mình đi du lịch trên xe của 
một người bạn vào đêm đó hay không. Tôi thực sự khuyên rằng taxi chia sẻ có thể là một lựa chọn tốt hơn và 
an toàn hơn nhiều. 
 

Các bữa tiệc sau Lớp 12 Trang trọng 
Xin lưu ý rằng Blackfriars KHÔNG xác nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bữa tiệc diễn ra ngay 
sau sự kiện chính thức. Vui lòng xem các trang web đưa ra cảnh báo và lời khuyên về các bữa tiệc riêng của 
sinh viên. 
 

• FAQ for Parents Supply of Alcohol to Minors and Flyer Stop the Supply of Alcohol to Minors   
• Keeping Your Teenager Safe at a Party  
 

Vui lòng liên hệ với Blackfriars nếu bạn muốn thảo luận về bất kỳ vấn đề nào ở trên. 
 

Tôi mong muốn được tham dự sự kiện này cùng với con trai của bạn và hy vọng rằng nó sẽ được ghi nhớ như 
một dịp vui trong tương lai. 
 

Trân trọng 
 
 
 
MR SIMON COBIAC 
PRINCIPAL 

https://www.sa.gov.au/topics/family-and-community/safety-and-health/liquor-and-gambling/for-parents-of-minors
https://positivechoices.org.au/parents/how-to-keep-your-teenager-safe-at-a-party
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