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Cabramatta High School’s advice to families and students 
 
 
The Premier of NSW has informed families to keep children at home for the rest of Term 
1. Our school remains open for students whose parents/carers work in essential services. 
The following arrangements are in place to enable students to learn from home. 
Weekly tasks will be uploaded to Edmodo and Google Classrooms. Please check the 
school website for access details. 
For families without internet, work packages will be available from Block 8 from Friday 
27th March. 
If home study is not possible the school is open for supervision of learning.  
A normal day will not happen and the canteen will be closed. 
Before and after school activities will not take place including study centres and sporting 
groups.  
Further information to students and parents/carers will be available through the 
Cabramatta HS website. Please contact the school if further information is needed. 
Our school is committed to provide safe continuity of learning. Please look after yourself, 
your family and your children during this time. 
 
 

ដំបូ�� នរបស់វ �ទ�ល័យ�្រ��៉�ដល់្រគ��រនិងសិស្ស  
�យករដ�ម�ន� ីៃនរដ�ញ៉� វេ�ធេវល�នជូនដំណឹងដល់្រក �ម្រគ��រឱ្យទុកកូនេ�ផ�ះក� �ងរយៈេពលេ�េសសសល់ៃន
្រតី�សទី ១េនះ ។ 
��េរៀនរបស់េយើងេ�ែតេបើកចំហស្រ�ប់សិស្សែដលឪពុក�� យ / អ�កែថ�េំធ� ��រេ�ក� �ងេស�កម���ំច់។  
�រេរៀបចំ�ងេ្រ�មេនះ�នេរៀបចំរចួេហើយេដើម្បីឱ្យសិស្ស�ចេរៀនសូ្រតពីផ�ះ�ន។ 
កិច��រសិក�្រប�ំស�� ហ៍នឹង្រត�វ�នប�� �លេ�ក� �ងេអឌីដមូ៉ (Edmodo) និងបន�ប់េរៀនហ� �ហ�ល (Google 
Classrooms) ។ 
សូមពិនិត្យេមើលេគហទំព័ររបស់��េដើម្បីទទួល�នព័ត៌�នលម� ិត។សិស�នុសិស្ស�ងំអស់�� ្រត�វពិនិត្យេមើលអីុ
ែមលរបស់្រកសួងអប់រ�េរៀង�ល់ៃថ�។ 
 ស្រ�ប់្រក �ម្រគ��រែដល�� នអិុនធឺរែណតេ�ផ�ះ,នឹង�ចមកយកក�� ប់កិច��រ ពី��រទី៨ (Block 
8)�ប់ពីៃថ�សុ្រកទី ២៧ ែខមី�។  
្របសិនេបើ�រសិក�េ�ផ�ះមិន�នលទ��ព ��េរៀនេបើកស្រ�ប់�រ្រត�តពិនិត្យ�រេរៀនសូ្រត។ 
��នឹង�� ន�� ក់បេ្រង�នធម��េទេហើយែខនទីនលក់��រក៏្រត�វបិទ�� រែដរ។  
�� នសកម��ពមុននិងេ្រ�យ��េរៀនេទ�ប់ប�� �លមជ្ឈមណ� លសិក� (study centres) និង្រក �មកី�។  
ព័ត៌�នបែន�មដល់សិស្សនិងឪពុក�� យ / អ�កែថ�នឹំង�ន�មរយៈេគហទំព័រ Cabramatta HS ។ 
សូម�ក់ទង��្របសិនេបើ្រត�វ�រព័ត៌�នបែន�ម។ 
��របស់េយើងេប��� �នឹងបន��រសិក�្របកបេ�យសុវត� ិ�ព។ សូមែថរក�ខ� �នអ�ក្រក �ម្រគ��រនិងកូន ៗ 
របស់អ�កក� �ងេពលេនះ។ 
 

 

 



 
 نصائح للعوائل والطلبة من مدرسة ثانویة  كبرماتا 

 
نعلمكم بإن رئیس الوزراء نیو ثاوث ولیز قد بلغ العوائل والطلبة لحفظ ابنائھم وبناتھم في البیت الى نھایة الفصل األول.نود أن   

 ستبقى مدارسنا مفتوحة للطلبة الذین أولیاء اومورھم یعملون في الخدمات الضروریة.
 تم وضع الترتیبات التالیة لتمكن الطلبة من التعلم من المنزل:

 
. یرجى التحقق من موقع المدرسة للحصول على Edmodo and Google Classroomsسیتم تحمیل المھام األسبوعیة الى 

 یحتاج الطلبة اإلطالع على الرسائل األكترونیة في موقعھم المدرسي یومیاً.  تفاصیل الوصول.
  2020/03/27إعتبارا من یوم الجمعة  8من بلوك بالنسبة للعائألت التي لیس لدیھا األنترنیت، سیتوفر  رزمة وظائف منزلیة 

 إذا كانت الدراسة المنزلیة غیر ممكنة، فإن المدرسة مفتوحة لألشراف على التعلم.
 سوف أل یتوفر یوم دوام عادي و یغلق الحانوت المدرسي.

 سوف تتوقف األنشطة قبل وبعد  المدرسة بما في ذلك مراكز الدراسة والمجموعات الریاضیة.
األكتروني. یرجى اإلتصال  Cabramatta H.S  وفر معلومات إضافیة للطلبة وأولیا األمور / مقدمي الرعایة من خألل موقعستت

 بالمدرسة إذا كانت ھنالك حاجة للمزید من المعلومات.
 

 تلتزم مدرستنا بتوفیر إستمراریة أمنة للتعلم. یرجى اإلعتناء بنفسك وعائلتك وإطفالك خألل
 
 Thông báo của trường Trung học Cabramatta  
Quý vị phụ huynh và các em học sinh thân mến,  
Thủ hiến tiểu bang NSW khuyến khích các gia đình nên giữ con em mình ở nhà cho đến hết học kỳ 1. Tuy nhiên, 
trường vẫn mở cửa cho các học sinh nào có cha mẹ/người giám hộ làm việc trong các dịch vụ thiết yếu.  
Chúng tôi sẽ sắp xếp để giúp học sinh có thể tự học tại nhà.  
Các bài học hàng tuần sẽ được tải lên ứng dụng Edmodo và Google classrooms.  
Xin quý vị vui lòng xem trang mạng của trường để biết thêm chi tiết.  
Đối với các gia đình không có mạng internet, các bài học sẽ được in trên giấy và phát cho học sinh tại văn phòng 
của trường (Block 8) từ ngày thứ Sáu 27/03.  
Nếu các em không thể học ở nhà thì trường vẫn mở cửa để giám sát việc học của các em.  
Tuy nhiên, trường sẽ không hoạt động như bình thường và canteen sẽ đóng cửa.  
Những hoạt động ngoại khoá sau giờ học bao gồm trung tâm học tập và các nhóm thể thao sẽ tạm ngưng.  
Thông tin cho học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được đăng lên trang mạng của trường Trung học 
Cabramatta. Học sinh cần phải kiểm tra email của trường hàng ngày. Xin vui lòng liên hệ nhà trường nếu cần biết 
thêm chi tiết.  
Nhà trường sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục duy trì môi trường học tập an toàn cho học sinh. Mong mọi người hãy 
chăm sóc tốt cho bản thân và gia đình mình trong thời gian này. 
 
 
Cabramatta中學對家庭和學生的建議 
新南威爾士州州長已通知家庭在這學期剩下的日子裡應將孩子留在家裡。我們的學校仍然開放给那些有家

長/照顧者從事主要服務的學生。 
以下安排使學生能夠在家裡學習。 
每週的課業將被上傳到Edmodo和Google課堂。請進入學校網站以獲取進接指引的詳細信息。 
對於沒有互聯網的家庭，從星期五27/3/20起 ，學生可以來學校第8座辦公室領取作業包裹。 
如果學生不能在家學習，學校將開放及並有老師監督。 
學校日常運作將不會發生，食堂將關閉。 
學校課外活動，包括學習中心和體育練習團隊將不會進行。 

學生和家長/照顧者可以通過Cabramatta中學網站獲得更多信息。學生需要每天上網查閱他們的教育部電子

郵件。如果閣下需要更多信息請聯繫學校。 
我們學校致力於提供學生安全學習。在此期間請您照顧好自己，您的家人和孩子。 

 

 
E. Godwin 
Principal  
Cabramatta High School 


