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Kính gửi các gia đình,
Ngày mai là ngày Không Màn Hình cho học sinh và như vậy, các giáo viên đã cung cấp các nhiệm vụ
học tập mà học sinh có thể thực hiện không cần sử dụng màn hình. Các giáo viên sẽ sử dụng ngày mai
để tiếp tục tạo ra hoặc phụ trách các video và/hoặc nhiệm vụ học tập và giảng dạy cho học sinh, cũng
như tham gia học tập chuyên môn để tiếp tục nâng cao kỹ năng của họ với tư cách là những nhà giáo
dục trong thời gian này và hơn thế nữa.
Tuần tới, các em từ Lớp 3 đến lớp 6 đã được mời tham gia chương trình St B’s Got Talent. Các em có
thời hạn cho đến thứ Sáu ngày 21 tháng Tám để tải lên một video ngắn về tài năng của các em, có thể
là ca hát, nhảy múa, ảo thuật và các kỹ năng chơi bóng, đi xe đạp hoặc yo-yo, rap, chơi nhạc cụ và danh
sách này sẽ tiếp tục. Tôi mong được xem những điều này tuần tới vào Thứ Tư ngày 26 tháng Tám, tại
Google Meet Talent Show. Tôi hy vọng sẽ gặp quý vị ở đó. Tuần trước, một tờ rơi đã được đính kèm
nơi See Saw Lớp 3-6. Sẽ có cơ hội cho các em nhỏ ở trường tham gia vào các tuần tới… vì vậy hãy bắt
đầu tạo ra!!
Một lưu ý nghiêm trọng hơn, xin nhớ trong khi học sinh học ở nhà, quý vị với tư cách là phụ huynh có
trách nhiệm đảm bảo quý vị đang giám sát việc sử dụng an toàn các thiết bị của các em - cả thiết bị do
trường sở hữu và thiết bị được mua để sử dụng cá nhân. Nếu việc sử dụng không phù hợp hoặc bắt
nạt trực tuyến là rõ ràng, vui lòng thông báo cho nhà trường và quý vị cũng nên thông báo cho tổ chức
truyền thông xã hội điều này đã xảy ra trên thí dụ: TikToc. Quý vị cũng nên thông báo cho cảnh sát nếu
thấy cần thiết. Với tư cách là một cộng đồng trường học, chúng ta cần chủ động và dành thời gian
nhắc nhở học sinh và trẻ em cách sử dụng các thiết bị này cho mục đích phát minh của các em: kết
nối, kiến thức, sáng tạo và định nghĩa lại việc học.
Hãy bảo trọng, giữ an toàn, Thiên Chúa chúc lành.

Bà Joanne Webster
Hiệu trưởng

LỜI NGUYỆN
Thiên Chúa giúp chúng tôi sống chậm lại:
Để hành động đơn giản:
Để nhìn nhẹ nhàng:
Để cho phép sự trống rỗng:
Để cho trái tim, tạo cho chúng tôi:
Amen

