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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới
 Thứ Tư 17/6
 Hội Đồng Nhà trường họp

Thứ Sáu 26/6
Ngày cuối học kỳ 2
Tan trường lúc 2g30 trưa

Thứ Hai 13/7
Học kỳ 3 bắt đầu lại

Thứ Sáu 7/8
Họp bàn giáo án.
Học sinh nghỉ học

Thứ Ba 3/11
Họp bàn giáo án.
Học sinh nghỉ học
 

Đại diện học sinh
báo cáo              

Xin chào tấ t  cả,
Xin chào mừng tấ t  cả đã

t rở lạ i  t rường học như
trước.   Các bạn và phụ

huynh không thể h iểu nổ i
sự vu i  mừng của cá nhân

em khi  được t rở lạ i  học và
gặp lạ i  tấ t  cả các bạn.  

Chúng ta  bắt  đầu học lạ i
và gặp lạ i  tấ t  cả thầy cô

và các bạn ( tuy nh iên phải
thành thật  mà nói  em

thích mặc đồ ngủ kh i  ngồi
vào bàn học) .   Và chúng
ta đã được t rở lạ i  học ở
t rường,  nhưng x in  nhắc
các bạn nhớ rửa tay và
t ránh sờ vào mặt  mình.  
X in  chúc tấ t  cả một  cuối

tuần vu i  vẻ.
Em Phoebe Tran
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 Hiệu trưởng báo cáo
C ô  LY N N E  K E M P

“ Trong bút pháp Trung Hoa từ ‘khủng hoảng’ gồm có 2
nét chánh: một để nói về sự nguy hiểm và một diễn tả
dip may.  Trong cuộc khủng hoảng chúng ta hãy lưu ý
đến những hiểm nguy những cũng nhận ra được dịp
may.’  (tạm dịch lời của cố Tổng thống John F Kennedy)
 
Tôi nghĩ nhận xét này rất thích hợp với tình trạng
COVID -19 hiện nay với những khó khăn và bài học
đáng quý như: chúng ta nhanh chóng thích ứng và tìm
cách hổ trợ nhau để vượt qua các chướng ngại và vững
mạnh hơn.

NHỮNG SUY NGHĨ CỦA HỌC SINH
Xin cám ơn các em lớp 1A
Những điều các em thích khi học ở nhà
Anh văn, Nhạc, Tiếng Hoa
Thể dục thể thao vì em khỏe hơn
Đánh máy các câu trả lời
Làm việc nhà
Có dịp được chơi với con chó của em
Được vòng tay ôm chặt
Nghỉ học sớm
Được mặc đồ ngủ
Có nhiều thời giờ hơn với gia đình
Em thích được mẹ dạy em học
 
Những điều em không thích khi phải học ở nhà
Không có bạn
Học tiếng Hoa vì em không nói được tiếng Hoa
Không có nhiều giờ để chơi đùa
Không được gặp bạn bè
Không được gặp người khác ngoài gia đình
Không có bạn để chơi cùng
Không có ai giúp em
Không được gặp bạn
 
NHỮNG NHẬN XÉT CỦA THẦY CÔ 
Ưu điểm
Nhanh chóng trả lời những thắc mắc của phụ huynh
Phụ huynh cám ơn những cố gắng thầy cô
Thầy cô phải cố suy nghĩ để có sự tuần tự trong các  bài
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học.
Dịp tốt để áp dụng những kỷ thuật mới trong việc dạy
Có dịp thường xuyên trò chuyện với phụ huynh
Làm việc ở nhà – tiết kiệm thời gian di chuyển
 
Khuyết điểm
Không chắc là TẤT CẢ các em đều vào học và làm bài
được
Tốn nhiều giờ hơn để chuẩn bị bài, sửa bài và trả lời
các thắc mắc của các em
Không thể tiếp xúc trực tiếp với các em
Mối quan hệ thầy trò trên phương diện xã hội và cá
nhân bị gián đoạn
Những dịp học qua các việc  ngẫu nhiên không còn
More difficult to teach to the individual Khó dạy từng cá
nhân riêng biệt
Học sinh không có những kinh nghiệm tiện nghi như
nhau ( học cụ, khả năng học, phụ huynh không giúp
được)
Cơ Hội tốt
Học thêm những kỷ thuật mới như Google Classroom &
Webex
Có thêm những kỷ năng về ICT
Working collaboratively with colleagues Cùng làm việc
chung với các thầy cô khác.
Những điểm bất lợi
Các em học sinh cần hổ trợ
An sinh và căn thẳng vì phải hoàn tất bài vở
Những mong đợi của phụ huynh không thể thục hiện
được – nhiều vị nghỉ rắng thầy cô luôn có trên mạng đệ
giúp các em từ 9g sáng đến 3g30 trưa.
  Hôm nay Bộ Trưởng Merlino thông báo sẽ có môt cuộc
tham khảo ý kiến về những kinh nghiệm học được trong
giai đoạn phải học ở nhà và linh động đã qua.  Hiệu
trưởng, thầy cô, phụ huynh và các em học sinh được
khuyến khích tham gia bản thăm dò ý kiến chuẩn bị cho
cuộc họp vào tháng 7 này.  Chúng ta có thể nói về
những kinh nghiệm học được và cùng nhau tìm ra
những cách thức nhằm cải tiến hệ thống giáo dục, 
Sau cuộc họp sẽ có ban phân tích, hoàn toàn độc lập,
về kinh nghiệm học ở nhà trên toàn tiểu bang và sẽ có
sự tham gia của những nhà lãnh đạo giáo dục của các
trường công, trường đạo và trường tư.
 
Phụ huynh có thể lên trang
https://engage.vic.gov.au/lessons-remote-and-flexible-
learning để đóng góp ý kiến
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