NHỮNG SẮP XẾP ĐỂ
HỌC SINH ĐI HỌC
TRONG HỌC KỲ 2

Những sắp xếp để học sinh đi học trong Học kỳ 2
Từ thứ Hai ngày 8 tháng 6, Chính phủ đã xóa bỏ các lệnh hạn chế để phụ huynh,
người nuôi dưỡng và khách tới trường có thể vào khuôn viên nhà trường để dự các
buổi họp, đưa và đón học sinh, miễn sao tuân thủ các biện pháp duy trì khoảng cách
đối với người khác và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
Các sắp xếp bổ sung bao gồm:
•

•

•

•

•

•

•

Các sự kiện và hoạt động như tập họp, du ngoạn, các hoạt động liên trường,
ban hợp xướng nhà trường và kỳ thi tại trường, giờ đây, có thể tái tục miễn
sao các trường học tuân thủ mức giới hạn 100 người trong một môi trường
trong nhà và 300 người ở khu vực ngoài trời.
Các trại nhà trường, giờ đây, sẽ được phép tổ chức cho tối đa 100 người, và
các trường bắt buộc phải tuân theo các chính sách về du ngoạn của Bộ Giáo
dục WA và lời khuyên của Ủy ban Quan yếu Bảo vệ Sức khỏe Úc (AHPPC,
Australian Health Protection Principal Committee). Những quy định bổ sung
đã được đề ra để các trường có thêm thông tin liên quan đến các trại.
Huấn luyện thể thao, trò chơi và các cuộc thi liên trường, giờ đây, cũng sẽ tái
tục miễn sao các trường tuân theo các hướng dẫn tương tự như cộng đồng về
số lượng người có mặt ở một khu vực trong nhà và ngoài trời.
Học sinh các lớp học bơi trong học kỳ có thể tái tục ngay lập tức và tuân thủ
các biện pháp duy trì khoảng cách đối với người khác và giữ gìn vệ sinh sạch
sẽ.
Học sinh trung học cũng có thể quay trở lại vị trí thực tập làm việc miễn là các
trường bảo đảm rằng các người chủ tuân thủ Quy định về Sức khỏe của WA
liên quan đến COVID-19.
Các căng-tin, giờ đây, có thể phục vụ thực khách tại cơ sở tối đa 100 người và
thư viện trường học có thể cho phép 100 người có mặt trong một khu vực
chung hoặc tối đa 300 người nếu có nhiều chỗ đã ngăn cách ra.
AHPPC hiện đang xem xét lại lời khuyên của mình liên quan đến quản lý rủi ro
đối với các trường nội trú và cao đẳng nội trú.

Theo dự kiến, các trường tiếp tục tuân theo các cách thức giữ gìn vệ sinh cá nhân
sạch sẽ và thực hiện các chế độ làm sạch bổ sung.
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Công tác vệ sinh thường xuyên hơn sẽ tiếp tục trong suốt ngày học tại tất cả các
trường công lập WA.
Theo Lộ trình WA COVID-19, tất cả các hoạt động của trường sẽ được xem xét
lại để chuẩn bị cho Giai đoạn 4.
Kể từ thứ Hai 18 tháng 5, tất cả học sinh trường công lập Tiểu bang Tây Úc sẽ phải
đi học trở lại.














Trường hợp ngoại lệ là khi học sinh không thể đến trường vì lời khuyên y tế
đối với các em hoặc người trong gia đình. Những học sinh này sẽ tiếp tục
học ở nhà và sẽ được nhà trường và Bộ Giáo dục trợ giúp.
Từ ngày 18 tháng 5, học sinh nào không đi đến trường trở lại mà không có lý
do y tế, sẽ không còn được cung cấp các xấp bài vở và sẽ bị điểm danh là
vắng mặt.
Các hoạt động của trường học có thể tái tục theo đúng lời khuyên về sức
khỏe cập nhật nhất, bao gồm các dịch vụ sức khỏe và an sinh thiết yếu dành
cho học sinh.
Theo lời khuyên của Ủy ban Quan yếu Bảo vệ Sức khỏe Úc (AHPPC,
Australian Health Protection Principal Committee) nhằm giảm thiểu lượt đến
cơ sở, học sinh chỉ có thể đi về vào cuối tuần, theo quyết định của Hiệu
trưởng hoặc Nhân viên quản lý.
Học sinh nội trú sẽ được phép về nhà vào cuối tuần theo quyết định của
Hiệu trưởng.
Đối với học sinh Lớp 12, kỳ thi viết ATAR năm 2020 sẽ diễn ra theo kế hoạch,
từ ngày 2 tháng 11 và hình thức sẽ giống như các năm trước.
Phụ huynh sẽ nhận được lời phê riêng về những tiến bộ về học tập của con
em trong Học kỳ 1, tuy nhiên, các trường sẽ không bắt buộc phải báo cáo
bằng hình thức báo cáo hoặc định dạng từ A đến E thông thường. Học sinh
EAL/D sẽ nhận được học bạ có thông tin về những tiến bộ về học tập tổng
quát; tuy nhiên, vì việc học tập bị gián đoạn, nên không phải sử dụng Bản đồ
Tiến độ EAL/D cho mục đích này.
Công việc vệ sinh môi trường nghiêm ngặt trong suốt ngày học, bao gồm
các bề mặt và thiết bị sân chơi có nhiều người sờ chạm vào sẽ tiếp tục, cũng
như sẽ tăng cường các biện pháp vệ sinh.

Chính phủ Tiểu bang đầu tư vào giáo viên bổ sung để trợ giúp học sinh nào phải học
ở nhà vì lý do y tế và sẽ tuyển dụng nhân viên chuyên môn để giúp học sinh kết nối
lại với trường các em.
Từng trường sẽ cung cấp thêm thông tin cho phụ huynh và người nuôi dưỡng về
cách mỗi trường sẽ quản lý những thay đổi này.
Trong thời gian tới những sắp xếp cho các trường sẽ được xem xét theo đúng
phương thức và lộ trình theo từng giai đoạn của chúng tôi để nới lỏng các lệnh hạn
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chế COVID-19 tại Tiểu bang chúng ta. Như mọi khi, các quyết định của Chính phủ
Tiểu bang sẽ dựa trên lời khuyên tốt nhất về sức khỏe.
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