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Minamahal naming Mga Magulang at Tapangalaga, 

Salamat sa lahat ng inyong suporta sa mga nakalipas na linggo ng malayuan at flexible na pagkatuto. 

Pagsunod sa payo mula sa Punong Opisyal ng Kalusugan, Ang Gobyerno ng Victoria ay nagpayo sa 
lahat ng mga paaralan na maaari na silang magsimula ng hakbang para sa pagbabalik ng on-site na 
pag-aaral.  

Ang impormasyon sa ibaba ay naglalaman ng inisyal na payo na aking natanggap mula sa 
Department of Education and Training (Kagawaran ng Edukasyon at Pagsasanay) (DET). Sa susunod 
na 7 araw magbibigay ako ng higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa attendance ng 
pagbabalik sa pag-aaral at silid-aralan na nakabaseng pag-aaral.  

Sa unang yugto, ang mga mag-aaral sa Prep, Grado 1 at Grado 2, senior na sekondarya (Taon 11 at 
12 VCAL at VCE) mga mag-aaral sa mga specialist na paaralan ay babalik na sa paaralan simula sa 
Martes ika-26 ng Mayo. 

Ang nasa ika-10 na mga mag-aaral ay sasailalim sa mga VCE na pag-aaral, kabilang ang mga VCE VET 
na mga pag-aaral, at dapat ding dumalo sa paaralan kung saan maisasagawa ang mga klase. Kung 
imposible ito para sa inyong anak/mga anak, sisiguraduhin ng aming mga guro na ang mga gawain ng 
mga mag-aaral na dadalo sa mga paaralan ay maibibigay din sa inyong anak/mga anak. 

Para masuportahan ang lahat ng kawani ng paaralan na makapaghanda para sa transisyong ito, Ang 
Lunes iak-25 ng Mayo ay magigiging pupil-free day. Wala nang malayuan na pagkatuto o mga on-site 
na klase ang mangyayari sa Kolehiyo. 

Sa ikalawang yugto ng aming pagbabalik sa on-site na pag-aaral, lahat ng iba pang antas ng grado ay 
magbabalik sa paaralan simula sa Martes ika-9 ng Hunyo. 

Ang kasalukuyang proseso na aming ginagamit upang maipahiwatig ng mga magulang at 
tagapangalaga ang mga araw o part-days kung saan ay kinakailangan ang on-site na pag-aaral ay 
magpapatuloy sa loob ng dalawang linggo - Martes ika-26 ng Mayo hanggang Martes ika-9 ng Hunyo. 

Lahat ng iba pang mga mag-aaral sa grado at antas ng taon ay magpapatuloy ang pag-aaral mula sa 
bahay hanggang Martes ika-9 ng Hunyo.  

Sa oras na umayos na ang taon, lahat ng mag-aaral ay inaasahang dumalo na sa paaralan bilang 
normal. Ibig sabihin nito kapag pinili mong manatili sa inyong bahay ang inyong anak/mga anak 
matapos ang kanilang antas ng taon ay bumalik na sa on-site na pag-aaral, hindi na namin 
masusuportahan ang kanilang pag-aaral sa bahay.  

Hindi ito naaangkop sa mga bata na kailangang lumiban dahil sa kanilang mga kalusugan o medikal 
dahilan. Para sa mga pamilyang iyon, mangyaring makipag-ugnayan sa naaangkop na pangkat ng 
grado upang makapagsagawa kami ng plano sa pag-aaral habang nakaliban.  

Sa itaas, ang mga paghahanda ay ginagawa ng lahat ng pampublikong paaralan ng Victoria. 



Para masuportahan ang kalusugan at kapakanan ng lahat ng aming mga mag-aaral at kawani, 
magpapatuloy ang aming paaralan ng pinahusay na gawain sa paglilinis at hihimukin ang madalas na 
paghuhugas ng kamay.  

Kung ang inyong anak ay may sakit o hindi maganda ang pakiramdam, hindi nila kailangang pumasok 
sa paaralan. Dapat silang manatili sa bahay at humingi ng payong medikal. 

 

Habang pinapayuhan ng Punong Opisyal ng Kalusugan ang mga mag-aaral na hindi kinakailangang 
panatilihin ang pisikal na paglalayo sa paaralan, magkakaroon ng ilang mahahalagang mga 
pagbabago sa operasyon ng aming paaralan, alinsunod sa payo ng kalusugan. Illalapat ito hanggang 
sa susunod na abiso. Magbibigay pa kami ng higit pang detalye tungkol sa konteksyon ng aming lokal 
na paaralan sa lalong madaling panahon, ngunit mahalaga na tandaan ang mga pagbabago kabilang 
ang: 

 Mga paghihigpit sa access sa site ng paaralan para sa sinuman maliban sa mga kawani ng 

paaralan at mag-aaral; 

 paraan kung paano namin isinasagawa ang mga pagpupulong at panayam ng magulang-

guro. 

Upang mabawasan ang pagdami, kabilang sa mga pagbabago ang: 

 pag-aayos sa pagbaba at pag-pick-up 

 Dahan-dahang oras ng pagsisimula at pagtatapos ng klase 

 Ituro sa mga mag-aaral ang nakatalagang pasukan at mga labasan  

 

 

Naiintindihan namin na nababahala ang ilang mga pamilya tungkol sa pagbabalik sa silid-aralan na 
pagtuturo at pag-aaral. Sisiguraduhin ko sa inyo na ang pagpapasyang ito ay ginawa para isaalang-
alang ang pinakamagandang available na payo sa kalusugan ng ating estado. 

Higit pang impormasyon tungkol sa pagbabalik sa paaralan at coronavirus (COVID-19) ay 
matatagpuan sa website ng Kagawaran, na patuloy na i-a-update: 
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

Salamat sa inyong patuloy na suporta at pasensya sa panahong ito. Ang inyong suporta sa Kolehiyo, 
sa inyong mga anak at sa isat-sa ay malugod naming pinahahalagahan at mula sa aking sariling 
pagtingin ako na-inspire sa lakas at commitment na ipinakita ng komunidad ng Cranbourne.  

Kaya ako at aking mga tauhan ay nasasabik na i-welcome ang aming mga mag-aaral sa kani-kanilang 
mga silid-aralan. 

Lubos na gumalang, 

 

David Caughey 

Prinsipal ng Kolehiyo 
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