Trường Tiểu Học Cairnlea Park

49 Carmody Drive
Cairnlea 3023
Ph: 9363 1187

2020HỌC KỲ 1
29/1 - 27/3

Bản
tin
Số 06
23/04/2020
2020 HỌC KỲ 2
14/4 -26/6

www.cairnleaparkps.vic.edu.au
cairnlea.park.ps@edumail.vic.gov.au

2020 HỌC KỲ 3
13/7 –18/9

2020 HỌC KỲ 4
5/10–18/12

Thông báo của Hiệu trưởng:
Tin nhắn của Hiệu trưởng dến Gia đình,
Kính thưa Quý phụ huynh,
Như chúng tôi tiến đến cuối tuần thứ hai với việc học từ xa, tôi xin góp vài lời khuyên, mẹo và tài
nguyên để hỗ trợ quý vị và con em khi học tại nhà.
TẠO MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP
Mỗi gia đình đều khác nhau nhưng hãy cố gắng tạo một không gian yên tĩnh và thoải mái cho việc
học tập.
Nếu có thể, việc học ở nhà trong không gian mà gia đình quay quần. như trong phòng khách hoặc
phòng ăn. Phòng ngủ không thực sự thích hợp cho việc học.
TẠO THÓI QUEN VÀ QUYẾT TÂM
Bắt đầu và kết thúc mỗi ngày với việc kiểm tra để giúp con em:
• làm rõ và hiểu các hướng dẫn các em nhận từ giáo viên
• giúp các em tự xếp đặc và đặt ưu tiên cho việc học ở nhà.
Khuyến khích tập thể dục thường xuyên lúc nghỉ giải lao. Như đi dạo, nhảy, tập thể dục hoặc sử dụng
thiết bị tập thể dục tại nhà.
Khuyến khích thói quen ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước.
PHƯƠNG THỨC NHÀ TRƯỜNG HỖ TRỢ HỌC SINH
Nhà trường sẽ:
• liên lạc với quý vị và học sinh về những quý vị và các em cần làm.
• liên lạc với quý vị và cung cấp các hoạt động học tập cho các em làm tại nhà.
• sử dụng các công cụ giao tiếp thông thường như trang web của trường, bản tin, email, Compass và
tin nhắn SMS.
• cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với các thiết bị, khi cần thiết.
TRÁCH NHIỆM CỦA CON EM QUÝ VỊ TRONG THỜI GIAN HỌC TẬP TỪ XA
Trách nhiệm của các em bao gồm:
• thường xuyên theo dõi trên nền tảng kết nối kỹ thuật số để biết thông báo và chỉ dẫn từ giáo viên
• làm tốt nhất bài học và hoàn tất các bài làm đã giao
• cố gắng hoàn tất bài làm đúng hạn
• liên lạc với giáo viên nếu các em có bất kỳ vấn đề
• tiếp tục giữ các điều lệ về hạnh kiểm của trường.
KIỂM SOÁT THỜI GIAN TRÊN MÀN HÌNH VÀ AN TOÀN TRỰC TUYẾN
Điều quan trọng quý vị giữ cân bằng việc học tập tại nhà. Thường xuyên xen kẻ thời gian sử dụng
các thiết bị kỹ thuật số cho việc học tập với các bài tập thể dục và các bài làm kiểm tra ngoại tuyến.
Điều quan trọng nữa là trong thời gian học từ xa này, chúng ta duy trì việc sử dụng an toàn và có
trách nhiệm các công nghệ thông tin và truyền thông, bao gồm:
• sử dụng đúng tảng kỹ thuật số, quyền riêng tư và bảo vệ thông tin.
• tôn trọng giao tiếp trực tuyến.
Nếu quý vị gặp trở ngại về kỹ thuật số, vui lòng gửi email thầy Narracott trên địa chỉ email mới,
ict@cppshome.net
Xin hãy giữ bình an

Mark Mills

