Bộ Giáo dục NSW

COVID-19 advice for families
School operations in *Greater Sydney

Hướng dẫn về COVID-19 cho các gia đình
Hoạt động của các trường tại vùng *Greater Sydney

Bộ Giáo dục NSW và Bộ Y tế NSW đang hợp tác với nhau để đối phó COVID-19.
Theo hướng dẫn từ Bộ Y tế NSW, việc học tập tại nhà được thực hiện cho các trường tại vùng *Greater
Sydney (kể cả Blue Mountains, Central Coast, Wollongong và Shellharbour). Các trường vẫn mở cửa
cho tất cả học sinh nào cần. Nếu học sinh, phụ huynh hoặc trẻ em nào có triệu chứng COVID-19
(COVID-19 symptoms) dù là nhẹ nhất, họ không được vào trường và không được trở lại trường cho đến
khi nhận được kết quả xét nghiệm âm tính và không còn triệu chứng.

Khẩu trang hoặc miếng che mặt
Trong lúc ở trường, những người sau đây phải dùng khẩu trang hoặc miếng che mặt tại tất cả những
nơi bên trong tòa nhà:
•• tất cả học sinh Year 7 trở lên
•• tất cả nhân viên.
Một số miễn trừ áp dụng đối với các luật lệ này. Vui lòng tham khảo các Luật lệ về khẩu trang qua
trang mạng của Chính phủ NSW (Face mask rules on the NSW Government website) để biết thêm chi
tiết.

Khách thăm viếng
Khách thăm viếng không thiết yếu thì không được phép vào khuôn viên trường.
Phụ huynh và người chăm sóc phải tuân theo các hướng dẫn của trường liên quan đến các thay đổi về
việc đưa đón học sinh. Điều này bao gồm việc quý vị ngồi lại trong xe khi đưa đón các em, nếu an toàn
để làm vậy. Điều này không áp dụng đối với việc đưa đón học sinh từ dịch vụ Chăm sóc Ngoài Giờ học
(Out of School Hours Care (OOSHC)) vì cần làm thủ tục gửi và nhận.
Phụ huynh phải:
•• làm theo các hướng dẫn về việc giữ khoảng cách tiếp xúc nơi khu vực địa phương, và tránh tụ tập
bên ngoài cổng trường
•• ở bên ngoài khuôn viên trường – một số ngoại lệ có thể được áp dụng đối với các Trường cho Mục
đích Đặc biệt (Schools for Specific Purposes (SSP)), các học sinh diện yếu thế hoặc học sinh
khuyết tật
•• tuân thủ các yêu cầu về việc đeo khẩu trang, và đăng ký (sign in) bằng cách dùng mã Service NSW
QR code khi vào trường.

Các học sinh HSC
Các học sinh HSC sẽ được hỗ trợ để đến trường làm bài, làm dự án và chuẩn bị cho kỳ thi khi những
việc này không thể làm tại nhà. Học sinh nào đến trường sẽ cần phải tuân theo các lề lối nghiêm ngặt
về an toàn COVID.

Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại

Nếu quý vị cần biết thêm thông tin, vui lòng gọi đến hiệu trưởng. Nếu cần thông dịch viên để giúp quý
vị gọi đến trường, vui lòng gọi đến Dịch vụ Thông dịch qua Điện thoại (TIS) số 131 450 và yêu cầu một
thông dịch viên người Việt. Dịch vụ này miễn phí cho quý vị.
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