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Kính gửi các Gia Đình 
 
Chào mừng đến Học Kỳ 3! Tôi hy vọng quý vị và gia đình của quý vị vui hưởng kỳ nghỉ kéo dài và an toàn và mạnh 
khoẽ. Học kỳ này chúng ta bắt đầu lại với Học Từ Xa Trực Tuyến cho tất cả học sinh. Các học sinh khuyết tật, có 
thể dễ bị tổn thương hoặc có cha mẹ là công nhân thiết yếu, sẽ được cung cấp dự phòng tại chỗ cho Học tập Từ 
Xa Trực Tuyến. 
 
Học kỳ trước quý vị đã hợp tác thành công với nhà trường để hỗ trợ việc học tập của con quý vị và cùng nhau tôi 
biết chúng ta có thể làm điều này một lần nữa. Các biện pháp thành công cho việc học này là giao tiếp tốt, định 
hướng rõ ràng, cộng tác, hợp tác và ý thức cộng đồng. Quý vị gia đình thân mến, tất cả đều là chuyên gia về việc 
này! Tôi đã chúc mừng quý vị lần truớc về sự cần mẫn của quý vị với điều này và tôi biết với sự trợ giúp của Thiên 
Chúa, chúng ta có thể làm điều đó một lần nữa. Thời gian sẽ tốt hơn. 
 
Tuần tới chúng ta bắt đầu Học từ Xa Trực Tuyến. Các nhân viên của St Bernadette, đang trong quá trình làm 
những Gói Học tập tại nhà cho tất cả học sinh từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 6, sẽ bao gồm một cái iPad cho tất cả học 
sinh. 
 
Những thứ này sẽ có sẵn để nhận vào thứ Sáu ngày 17 tháng Bảy từ: 
• 9-11am Lớp 1-6 
• 2: 00- 4:00pm Mẫu Giáo đến Lớp 6. (Các Lớp Mẫu Giáo CHỈ vào giờ này, vì chúng tôi đang chuẩn bị iPad thuộc 
sở hữu nhà trường cho tất cả học sinh Mẫu Giáo) 
 
Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc lấy iPad trong những khoảng thời gian này, vui lòng gọi cho văn phòng theo số 
93118872 để sắp xếp thời gian thay thế. Vui lòng sử dụng lối vào Willey Street. Hãy thực hành khoảng cách xã hội. 
 
Sẽ có một loạt các nguồn lực trong gói, bao gồm: 
• Ipad Lớp Mẫu Giáo- 4 
• Văn phòng phẩm để viết hoặc vẽ với 
• Tập vở hoặc vở dán hình để viết 
• Lớp 5 & 6, sách Phạm Vi Văn Học và các tài liệu cần thiết. 
 
Lớp 5 & 6 có iPad của các em ở nhà 
 
Nền tảng truyền thông 
Các nền tảng truyền thông sẽ được sử dụng là: 
 

Mẫu Giáo Học sinh và Giáo viên sử dụng See Saw, Google Meet hoặc email để truyền đạt các 
chương trình học tập và giảng dạy 
 

Lớp 1 -2 
 

Học sinh và Giáo viên sử dụng See Saw, Google Classroom, Google Meet hoặc email để 
truyền đạt các chương trình học tập và giảng dạy 
 

Lớp 3-6 Học sinh và Giáo viên sử dụng See Saw, Google Classroom, Google Meet hoặc email để 
truyền đạt các chương trình học tập và giảng dạy 
 

Gia Đình Các gia đình kết nối See Saw, và email cho các thư  và tất cả các thông tin khác ở trường 
 

 
 
 
 



Giao tiếp với giáo viên 
• Giáo viên lớp sẽ có mặt từ 9:00 đến 3:30 chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, trong môi trường học tập được điều 
chỉnh này. 
• Giáo viên sẽ cố gắng trả lời kịp thời để cung cấp sự rõ ràng về bất kỳ thắc mắc hoặc mối quan tâm nào về các bài  
hàng ngày. 
• Giáo viên sẽ cung cấp phản hồi bằng cách sử dụng các nền tảng giao tiếp được nêu ở trên. 
• Giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh một lịch trình trong ngày, trong đó phác thảo các phạm vi học tập được tập 
trung. 
• Giáo viên cũng sẽ cung cấp chi tiết về các bài làm mà trẻ em được dự kiến phải hoàn thành với mục đích học tập 
đã nêu. Như đã truyền đạt học kỳ trước, học sinh chỉ cần hoàn thành 2 trong số bốn bài làm được đề ra. Tất nhiên 
các em có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được thiết lập trong ngày. Chúng tôi hiểu hoàn cảnh là khác nhau 
cho tất cả các gia đình. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi xin vui lòng liên hệ với giáo viên lớp. 
 
Kiểm tra buổi sáng: 
Mỗi buổi sáng các giáo viên sẽ truyền cho biết các nhiệm vụ học tập trong ngày sử dụng Seesaw và Google Meet. 
Chúng tôi đề nghị hỗ trợ quý vị; một thói quen được thiết lập theo đó học sinh đăng nhập lúc 9:00 sáng để bắt 
đầu ngày mới. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể là thách thức vì có nhiều quý vị đang làm việc tại nhà cùng một 
lúc. Chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này và nếu quý vị thấy điều này khó khăn, vui lòng liên hệ với giáo 
viên lớp. 
 
Không gian học tập 
Một lần nữa, khi sử dụng công nghệ, trẻ em nên ở trong một không gian thích hợp không bị phân tâm (nếu có 
thể), thoải mái và không bao gồm phòng ngủ. 
Quý vị có thể cho con quý vị mặc quần áo cho cả ngày, tức là không mặc bộ đồ ngủ để bắt đầu ngày học. 
 
Phúc Lợi Học Sinh  
Phúc Lợi học sinh là rất quan trọng bất cứ lúc nào, đặc biệt là nếu trẻ em tham gia vào việc học từ xa ở nhà. Giáo 
viên sẽ cung cấp thiền tâm, nghỉ ngơi trí não và các hoạt động thể chất mỗi ngày. Chúng tôi khuyến khích các học 
sinh tham gia vào những việc này. 
 
Hướng Dẫn Học Từ Xa cho Chương trình Học 

Mẫu Giáo  đến 
Lớp 2 

Bài Tập Văn trong khoảng từ 45 phút đến 1 giờ 
Bài Tập toán 30-45 phút 
Các lãnh vực học thêm 30-45 phút (có thể bao gồm Giáo Lý, Truy Vấn, SEL, Nghệ thuật, 
Âm nhạc, Robotics hoặc Thể dục) 
 
 

Lớp 3 & 4 Bài tập Văn trong khoảng từ 45 phút đến 1 giờ 
Bài tập Toán 45 - 1 giờ 
Các lãnh vực học thêm 60 phút (có thể bao gồm Giáo Lý, Truy Vấn, SEL, Nghệ thuật, Âm 
nhạc, Robotics hoặc Thể dục) 
 
 

Lớp 5 & 6 Bài tập Văn 1 giờ 
Toán 45 phút 
Các lãnh vực học thêm 2 giờ (có thể bao gồm Giáo Lý, Truy Vấn, SEL, Nghệ thuật, Âm 
nhạc, Robotics hoặc Thể dục) 
 

 
Là một phần của thói quen hàng ngày ở trường, các giáo viên sẽ theo giờ nghỉ ăn trưa 11-12 và giờ nghỉ giải lao 2: 
00-2: 30pm từ thứ Hai đến thứ Sáu. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Kỳ vọng và phương cách học tập trực tuyến 

Học sinh sẽ được yêu 
cầu: 

• Truy cập vào nền tảng học tập hoặc gói học tập trực tuyến 
• Hoàn thành ít nhất hai nhiệm vụ hàng ngày 
• Yêu cầu giáo viên của em giúp đỡ nếu cần thiết 
• Đảm bảo các thiết bị điện tử được sạc và tuân theo chính sách của trường liên quan 
đến việc sử dụng ICT an toàn . 

Phụ huynh sẽ được 
yêu cầu: 

• Hỗ trợ (các) con của quý vị liên quan đến việc học của các em 
• Tìm sự giúp đỡ từ giáo viên lớp nếu cần 
• Kiểm tra See Saw / Email thường xuyên để đảm bảo quý vị biết về bộ học tập và bất 
kỳ ghi chú nào được cấp cho quý vị 
• Hãy cho giáo viên biết Nếu con quý vị không khỏe và sẽ không tham gia vào   việc học 
trực tuyến thông qua See Saw hoặc email. 

Giáo viên sẽ được yêu 
cầu: 

• Trả lời kịp thời mọi thắc mắc hoặc quan tâm. 
• Đề ra nhiệm vụ và cung cấp hỗ trợ và phản hồi cho học sinh từ xa 

Trợ lý học tập sẽ 
được mong đợi: 

• Có sẵn sàng qua See Saw để liên lạc trực tiếp với học sinh trong giờ làm việc bình 
thường của các em để đảm bảo học sinh được hỗ trợ 

 
Giờ hành chính 
Trong thời gian này, Văn phòng trường sẽ mở cửa từ 9:00 đến 3:30pm từ thứ Hai đến thứ Sáu. 
 
Giám sát tại chỗ Học tập Từ xa 
Một email cho các gia đình đã yêu cầu giám sát tại chỗ từ thứ Hai ngày 20 tháng 7 năm 2020, sẽ được gửi trước 
cuối tuần, để chi tiết các quy trình cho việc này. 
 
Mối quan tâm hoặc câu hỏi 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm về việc học tập xin vui lòng gửi email cho giáo viên lớp của quý vị.  
 

Prep G dgranata@stbsunshinenth.catholic.edu.au   

Prep S mszulik@stbsunshinenth.catholic.edu.au   

1H mhughes@stbsunshinenth.catholic.edu.au 2C mcamenzuli@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

1T ctran@stbsunshinenth.catholic.edu.au 2P dpowell@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

3E selam@stbsunshinenth.catholic.edu.au 4H hphillips@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

3S lsciberras@stbsunshinenth.catholic.edu.au 4S escerri@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

5C ecasamento@stbsunshinenth.catholic.edu.au 6H rhunter@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

5K ekatz@stbsunshinenth.catholic.edu.au 6R slad@stbsunshinenth.catholic.edu.au 

 
Nếu quý vị có mối quan tâm ngoài việc học, xin vui lòng gọi (93118872) hoặc gửi email cho tôi 
principal@stbsunshinenth.catholic.edu.au  
 
Tôi cảm ơn quý vị trước vì sự hợp tác liên tục của quý vị với nhà trường. Cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau thực 
hiện điều này, một lần nữa, làm tinh tế các quy trình và thủ tục để đảm bảo cả hai được hiệu quả và hiệu lực. Một 
lần nữa, tôi khuyên quý vị nên kết nối với See Saw và đọc tất cả các email được gửi, vì đây sẽ là nguồn liên lạc 
chính trong suốt giai đoạn này. Vui lòng đảm bảo chúng tôi có một địa chỉ email hiện tại, để quý vị có thể theo kịp 
những thời gian và ngày phát triển không ngừng này ở phía trước. 
 
Xin hãy biết tất cả quý vị  đều ở trong những lời cầu nguyện của tôi. 
Thiên Chúa chúc lành, giữ an toàn, giữ sức khỏe 
 
 
Bà Joanne Webster 
Hiệu trưởng 
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