INFORMATION ENVOYEE AUX PARENTS LE JEUDI 12 MARS 2020
ENQUETE SANITAIRE EN CAS DE REOUVERTURE DU LYCEE, LUNDI 16
MARS 2020.
Chers parents,
Dans un contexte de crise sanitaire, la réouverture de l'établissement demande une grande
mobilisation des services. Cela ne saurait se faire en l'espace d'un week-end.
C'est pourquoi, le lycée anticipe d'ores-et-déjà la possibilité d'une réouverture de
l'établissement lundi 16 mars et renouvellera cette procédure autant de fois que nécessaire.
La réouverture reste évidemment soumise à la décision des autorités locales, en lien avec le
poste diplomatique et le lycée.
Vous voudrez bien lire attentivement la fiche sanitaire ci-jointe et renseigner le
questionnaire accessible par le lien ci-dessous, avant 23h30 ce soir, jeudi 12 mars 2020.
ATTENTION : Cette enquête est obligatoire et sans réponse de votre part, nous serions
dans l'impossibilité d'accepter votre enfant au lycée.
Le service des bus - UNIKA recevra le listing des élèves autorisés à emprunter les
transports scolaires.
Lien version FR: https://forms.gle/J2tL5VB8GV9sggvx6
Lien version VN : https://forms.gle/h8JaipyDpGRwnLHo8
Bien à vous,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BẢNG ĐIỀU TRA Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TRƯỜNG MỞ CỬA TRỞ LẠI,
VÀO THỨ HAI 16/03/2020.
Quý phụ huynh thân mến,
Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc mở cửa trở lại của trường học yêu
cầu một sự hành động mang tính hợp tác của rất nhiều phía khác nhau. Do đó việc này không
thể được làm trong vòng các ngày cuối tuần trước đó.
Vì thế, từ thời gian này, nhà trường đã sẽ cần phải thực hiện trước trình tự các việc cần làm
chuẩn bị cho khả năng trường sẽ mở cửa trở lại vào thứ hai tuần tới 16/03. Và nếu cần thiết,
trình tự chuẩn bị này sẽ phải được lặp lại cho đến khi không cần thiết nữa.
Việc mở cửa lại hay không của trường tất nhiên sẽ phụ thuộc vào quyết định của chính quyền
địa phương, và ý kiến của cơ quan ngoại giao mà trường trực thuộc, và của trường.
Quý vị vui lòng đọc thật kỹ thông tin trong tài liệu về khuyến nghị Y tế đính kèm, và điền
phiếu câu hỏi truy cập từ đường link dưới đây, gửi cho chúng tôi trước 23h30 tối nay,
thứ năm 12/03/2020.

LƯU Ý : Việc điền bảng câu hỏi này là bắt buộc. Nếu không có trả lời của phụ huynh,
thì nhà trường sẽ không thể tiếp nhận con em của PH đó ở trường.
Công ty xe đưa đón UNIKA sẽ nhận được danh sách các học sinh được phép đi xe vào
ngày đi học trở lại.
Link cho bảng câu hỏi bằng tiếng Pháp : https://forms.gle/J2tL5VB8GV9sggvx6
Link cho bảng câu hỏi bằng tiếng Việt: https://forms.gle/h8JaipyDpGRwnLHo8
Trân trọng,
Isabelle DUFOURG
Proviseure

