
 

Ngày 20 tháng 7 năm 2021 
 

Kính gửi các thành viên của Cộng đồng Blackfriars 
 

Re: Đóng cửa trường học - Thứ Tư  ngày 21 đến Thứ Ba ngày 27 tháng 7 
 

Theo thông báo từ Thủ tướng sáng nay, Blackfriars sẽ đóng cửa từ ngày mai, thứ Tư 21 đến thứ Ba ngày 27 
tháng 7 (bao gồm). Trong thời gian đóng cửa, trường Blackfriars, ELC và OSHC sẽ mở cửa cho trẻ em của 
những người lao động thiết yếu hoặc trẻ em không có hình thức chăm sóc nào khác. Nếu bạn yêu cầu con 
bạn đến trường trong thời gian này hoặc bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc thắc mắc nào, vui lòng gửi 
email principal@bps.sa.edu.au ngay khi có thể. 
 

HỌC TẬP TẠI NHÀ 
• Học trực tuyến tại nhà cho học sinh Tiếp nhận đến Lớp 12 sẽ bắt đầu vào thứ Tư theo Hướng dẫn 

học tập từ xa của Blackfriars.  
• Phụ huynh tiểu học sẽ được giáo viên của con họ liên lạc trực tiếp qua tin nhắn SEQTA hoặc 

Seesaw. 
• Học sinh từ Lớp 7 đến Lớp 12 sẽ truy cập Nhóm nhà và các lớp học trong thời gian khóa thông qua 

SEQTA. Cuộn đi học sinh sẽ được thực hiện. 
 

HỦY SỰ KIỆN 
Xin lưu ý rằng các hoạt động/sự kiện sau đây đã bị hủy bỏ trong khoảng thời gian sắp tới: 

• Tất cả các hoạt động ngoại khóa (bao gồm các buổi diễn tập âm nhạc và thể thao, đào tạo và các 
trận đấu) 

• Chuyến thám hiểm đạp xe lớp 11/12 (Thứ Hai ngày 26 đến Thứ Tư ngày 28 tháng 7) 
• Thông tin tuyển sinh lớp 11/12 buổi tối (Thứ Tư ngày 28 tháng 7) 
• Principal's Tour (Thứ Năm ngày 29 tháng 7) 
• Pedal Prix Vòng 4 (Thứ Bảy ngày 31 tháng 7) 

 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các gia đình thông qua SEQTA, trang web của trường và các kênh truyền 
thông xã hội của chúng tôi về các sắp xếp đang diễn ra. 
 

Tôi hiểu rằng đây có thể là một thời điểm khó khăn cho bạn và gia đình bạn, và tôi muốn trấn an bạn rằng 
nhân viên của chúng tôi sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ con bạn khi chúng tôi điều hướng trong những tuần 
tới.  Như mọi khi, sức khỏe của con bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nhân viên và lãnh đạo nhà 
trường của chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn và con bạn. 
 

Chân thành của bạn 

Simon Cobiac 
Hiệu trưởng 

mailto:principal@bps.sa.edu.au
https://blackfriars.sa.edu.au/wp-content/uploads/2021/07/Blackfriars-RemoteLearningGuidelines-07-2021.pdf

