KẾ HOẠCH HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI CỦA VICTORIA
Những công việc cần thiết

•

Lau chùi vệ sinh

Các trường học sẽ được hỗ trợ để
làm vệ sinh kỹ hơn, bao gồm lau
chùi vệ sinh suốt ngày các bề mặt
nhiều người sờ chạm vào như
phòng tắm và nắm cửa.

•

Duy trì khoảng cách đối
với người khác

Đội ngũ nhân viên nhà trường sẽ
được hỗ trợ để thực hành biện
pháp duy trì khoảng cách đối với
người khác, nhưng biện pháp này
coi như không cần thiết giữa các
học sinh trong bối cảnh học đường.

•

Vệ sinh

Đội ngũ nhân viên và học sinh nên
rửa tay thường xuyên và, trong
trường hợp không có xà-bông và
nước, thì sử dụng thuốc sát trùng
tay có cồn.
•

Sức khỏe

Bất cứ ai cảm thấy không khỏe thì
không nên đi đến trường, bao gồm
nhân viên, phụ huynh và học sinh.

1

1: P-2 và học sinh trung học phổ thông đi học
trở lại tại trường học

2: Hai tuần sau, tất cả học
sinh đi học trở lại tại
trường học

Các hoạt động thường lệ
của trường sẽ tái tục theo
lời khuyên về y tế

(Prep – 2) và học sinh trung học phổ thông (Lớp
11 và 12)

Tất cả học sinh đi học trở lại
tại trường học

Học sinh lớp Prep đến Lớp 2 và học sinh Lớp 11 và 12 sẽ
đi học trở lại tại trường học trước tiên. Các chương trình
học từ xa hiện tại sẽ chấm dứt đối với các cấp lớp này.

Học sinh tất cả các cấp lớp sẽ đi
học trở lại tại trường học.

Các hoạt động thường lệ của
trường, như thể thao, cắm trại và
du ngoạn sẽ tái tục theo đúng lệnh
kết thúc các hạn chế đi lại.

Học sinh lớp 3 – Lớp 10
Học sinh Lớp 3 đến Lớp 10 nào có thể học ở nhà thì phải
tiếp tục học ở nhà. Nhà trường sẽ tiếp tục hỗ trợ những
học sinh này để các em học từ xa.
Học sinh nào không thể học ở nhà thì có thể tiếp tục đến
dự chương trình có người giám sát tại trường các em.

Nhân viên nhà trường
Trong Giai đoạn Một, tất cả nhân viên nhà trường đều phải
đến trường.
Các trường và Chương trình Hỗ trợ Nhân viên sẽ trợ giúp
nhân viên chăm lo sức khỏe và tinh thần.

Phụ huynh
Phụ huynh nên làm theo lời khuyên của nhà trường về
cách thức đưa đón con em.

Các hoạt động như cắm trại, du
ngoạn và sinh hoạt nội bộ sẽ không
diễn ra cho đến khi các lệnh hạn
chế đi lại hiện tại chấm dứt.
Các trường sẽ không tiếp tục cung
cấp chương trình học tập từ xa.

Nhân viên nhà trường
Tất cả nhân viên sẽ tiếp tục đến
trường.
Các trường và Chương trình Hỗ trợ
Nhân viên sẽ trợ giúp nhân viên
chăm lo sức khỏe và tinh thần.

Phụ huynh
Phụ huynh nên làm theo lời khuyên
của nhà trường về cách thức đưa
đón con em.

