
                                       Học Từ Xa Và Sự Linh Hoạt  

 

Phụ Huynh thân mến,, 

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị đều trong trạng thái tinh thần tốt và được tận hưởng những  tia nắng 

ấm áp như một gia đình! 

Đây là phần đầu tiên của loạt Bản tin Học Tập Từ Xa và Linh Hoạt sẽ cung cấp thông tin cập nhật cho tất cả 

phụ huynh trong suốt Học kỳ 2. Chính phủ Victoria đã đưa ra một hướng dẫn rất rõ ràng rằng mọi học sinh 

nếu có thể học ở nhà thì phải học ở nhà, dựa trên lời khuyên của Giám đốc Y tế Victoria. 

 

Ngày Soạn Chương Trình Giảng Dạy - Thứ Ba ngày 14 tháng 4 

Nhân viên sẽ chuẩn bị các Gói Học Tập có chứa tất cả các bài học, bài làm cần thiết trong hai tuần đầu của 

Học kỳ 2 mà tất cả các giáo viên đã dành thời gian hoàn thành vào cuối Học kỳ 1. Gói Học nầy sẽ có sẵn để 

quý vị đến lấy về nhà  vào Thứ Tư ngày 15 tháng 4 từ 9h00 sáng - 3h chiều. 

Phù hợp với lời khuyên của Chính phủ Victoria, các nhân viên dễ bị tổn thương về mặt y tế hoặc sống với một 

người dễ bị tổn thương về mặt y tế không được làm việc tại chỗ. Nhân viên được phép đến trường khi họ 

không thể hoàn thành các nhiệm vụ cần thiết ở nhà và nên làm theo lời khuyên đứng cách xa nhau (cách ly 

xã hội). Trong phạm vi lớn nhất có thể, các cuộc họp nhân viên sẽ được tổ chức dưới dạng họp từ xa từ thứ 

Tư ngày 15 tháng Tư. 

 

Bắt đầu học kỳ 2 Thứ tư ngày 15 tháng 4 

Ở giai đoạn đầu nầy, ưu tiên số một của chúng tôi là sức khỏe của học sinh. 

Mục đích trong môi trường hiện tại này là cung cấp một số quy tắc, thói quen và sự ổn định cho học sinh của 

chúng tôi. Trọng tâm tại thời điểm này cần phải chuyển từ dạy về “nội dung và khái niệm mới” về “dạ cho các 

học sinh tham gia học hành . Thành công sẽ không được đo lường dựa trên Giữ Lại Kiến Thức Của Học Sinh  

mà thay vào đó là những Ký Ức Tích Cực Về Kinh Nghiệm Học  Và Tham Gia. Mục đích là cung cấp sự tiếp cận 

tích cực cho việc học tập giúp học sinh, phụ huynh và cộng đồng nhà trường sự thoải mái và thư giãn trong 

khi tuân theo các phác thảo từ Bộ Giáo Dục (DET) cho việc Học tập từ xa. 

Để chuẩn bị cho việc giới thiệu Học Từ Xa và Linh Hoạt, tất cả nhân viên đã chuẩn bị Gói Học  tại nhà phù hợp 

với từng cấp độ . Các gói nầy sẽ được cung cấp cho tất cả học sinh vào thứ Tư, ngày 15 tháng Tư. 

 

Lớp Căn Bản-Lớp 2 ( P-2) 

Trọng tâm của chương trình cần tập trung vào tiếng Anh, Toán, học dựa trên sư vui chơi chơi và hoạt động 

thể chất. 

Sau đây là các hướng dẫn hàng ngày mà trường yêu cầu phải đạt được tối thiểu: 

o Các hoạt động tiếng Anh mất tổng cộng khoảng 45-60 phút. 

o Hoạt động toán học khoảng 30-45 phút. 

o Các lãn vực học  bổ sung, học dựa trên sự vui chơi và hoạt động thể chất khoảng 30-45 phút. 

 

Lớp 3-6 

Sau đây là các hướng dẫn hàng ngày mà trường yêu cầu phải đạt được tối thiểu: 

o Tiếng Anh: 45-60 phút. 

o Toán học: 30-45 phút. 

o Hoạt động thể chất: 30 phút. 

o Các lĩnh vực giáo trình bổ sung: 90 phút. 

 

Phần kết luận 

Là một trường học, chúng tôi đang làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng việc học của học sinh được tiếp 

tục hàng ngày. Chúng tôi yêu cầu phụ huynh đến nhận lấy Gói Học vào, Thứ tư ngày 15 tháng 4 và trở lại 

trường vào Thứ Hai ngày 27 tháng 4, khi các gói mới sẽ có sẵn để mang về nhà. Điều nầy sẽ đảm bảo rằng 

giáo viên có thể tiếp tục theo dõi việc học của học sinh và lên kế hoạch cho việc học tiếp theo. Chúng tôi 

khuyến khích mọi người cùng nhau làm cho việc Học Từ Xa Và Linh Hoạt trở nên thú vị và hào hứng cho học 

sinh đồng thời hỗ trợ phụ huynh trong việc thiết lập và duy trì các thói quen tích cực cho việc học ở nhà.  

Cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị! 


