
 
 

Kính thưa quý vị phụ huynh, 
 

Khi trường học mở cửa trở lại, thường nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm chung của các bậc phụ 
huynh trên khắp tiểu bang, cùng với những lo lắng, tiếng khóc và tiếng cười thông thường trong 
ngày đầu những em nhỏ tuổi nhất, mới tới trường lần đầu tiên của chúng ta. 

 
Nhưng bước sang năm thứ ba của trận đại dịch toàn cầu khiến cuộc sống có một chút khác biệt, 
và tôi biết tất cả phụ huynh đều lo lắng về những gì năm 2022 mang lại cho trẻ em khi đến trường. 

 

Sau rất nhiều sự gián đoạn và học tại nhà hồi năm ngoái, Chính phủ hiểu tầm quan trọng của việc 
cho mọi học sinh cơ hội quay lại lớp học, và thực hiện việc này một cách an toàn. 

 

Đó là lý do tất cả mọi người trong hệ thống giáo dục tiểu bang chúng ta đã làm việc tích cực để 
chuẩn bị cho trường học sẵn sàng đón tiếp học sinh trở lại một cách an toàn vào ngày đầu tiên. 
Tôi vô cùng biết ơn các giáo sư và nhân viên hành chính, và nhất là các Hiệu trưởng và Phó Hiệu 
trưởng, đã làm việc một cách tuyệt vời để đưa chúng ta đến lúc này. 

 

An toàn ở trường là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi đang làm mọi bước cần thiết để 
chứng tỏ có một môi trường học tập an toàn, kể cả việc làm xét nghiệm nhanh miễn phí cho tất cả 
học sinh, làm cho việc thông gió tự nhiên và nhân tạo được tốt nhất, yêu cầu đeo khẩu trang hợp 
lý, tăng cường việc làm sạch và các biện pháp khác. 
 
Những năm qua đã cho chúng ta thấy phải nghĩ sẽ có khúc mắc trong con đường trước mặt, 
nhưng mặc dù những tháng sắp tới có thể đầy thử thách, Chính phủ biết sự khác biệt tốt đẹp mà 
mỗi ngày học ở trường có thể mang lại cho con em chúng ta, cả trong hiện tại lẫn tương lai. 

 
Vì vậy, tôi quyết tâm làm cho năm nay trở nên suôn sẻ nhất cho quý vị, gia đình và con cái, và tôi 
hy vọng việc trở lại trường học cũng sẽ giảm bớt áp lực cho quý vị. 
 
Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã cố gắng trong hai năm qua. Chúng ta đã đi được một chặng 
đường dài, và tôi chắc chắn là nếu chúng ta tiếp tục chung sức làm việc thì sẽ vượt qua bất kỳ thử 
thách nào có thể có trước mặt. 
 
Tôi sẽ bảo đảm cho quý vị biết tin tức cập nhật, và lẽ dĩ nhiên trường học và Bộ Giáo Dục cũng sẽ 
cho quý vị biết tin tức mỗi ngày. 

 

Tất cả chúng ta đều đoàn kết trong quyết tâm mang đến cho con em mình cơ hội tốt nhất để có 
được nền giáo dục tốt nhất có thể có, trong khi vẫn được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc. 

 

Xin chúc quý vị và gia đình một khởi đầu tốt đẹp trong niên khóa 2022. 

Trân trọng, 

 

 
 
Dominic Perrottet MP 
Thủ Hiến 


