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BẢN TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC ABBOTSFORD

Những sinh hoạt sắp tới

Thứ Sáu 18/09
Ngày cuối học kỳ 3

Thứ Hai 05/10
Ngày đầu học kỳ 1

Thứ Ba 03/11
Học sinh nghĩ học ngày này.
Họp bàn Giáo án

 

Cô Lynne Kemp - Quyền Hiệu Trưởng
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Đại diện học sinh báo cáo
Em Mila
 

Xin chào tất cả.

Mila đây. 

Hy vọng là các bạn và gia đình không cảm thấy quá khổ sở trong

tình cảnh khó khăn hiện nay.  Chúng ta hãy lạc quan nhìn về

những điểm tốt của vấn đề.  Tôi hiểu là hiện nay chúng ta không

thể đi chỗ này chỗ nọ hay đi đến nhà bạn.  Nhưng chúng ta có

thể lợi dung tình trạng hiện nay để làm những việc như: cố gắng

giữ gìn sức khỏe và giữ vệ sinh cá nhân.  Có những thứ mà lúc

trước vì quá bận rộn chúng ta không lưu ý tới, giờ thì chúng ta sẽ

có nhiều giờ hơn lưu tâm đến.

 Nếu các bạn cảm thấy buồn chán thì hãy làm thử những việc

như: học vẽ, học chơi nhạc hay chơi thể thao, đi bộ, làm bánh,

xem phim , còn nhiều thứ mà các bạn có thể làm ở nhà!  Đừng

nghĩ là vì mình bị kẹt trong nhà, không có gì để làm cả.  Hãy tìm

hiểu và xem mình có thể làm gì, hãy dùng khả năng sáng tạo của

mình và luôn thận trọng.

TÁI BÚT:  Phải nhớ luôn rửa tay, dùng cồn rửa tay, giữ khoản

cách khi ra ngoài, mang khẩu trang nếu bạn trên 12 tuổi, đừng đi

đến những nơi có đông người.

Mila

Siêu sao của chương trình Học ở nhà 2.0
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Hôi Đồng Nhà Trường báo cáo

Bản thăm dò ý kiến phụ huynh.
 
Xin cám ơn phụ huynh/giám hộ đã tham gia  cuộc thăm dò trên mạng.
 
Tổng cộng có 48 bản thăm dò (của phụ huynh từ nhiêu lớp khác nhau) gửi trả về trường.
 
Sự hồi đáp của quý vị giúp thầy cô và Hội Đồng Nhà Trường hiểu được các em xoay xở
như thế nào đối với việc học ở nhà.
 
Bên dưới là bản tóm lượt kết quả cuộc thăm dò.
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Lớp học của trẻ

Con trẻ cảm thấy như thế nào khi lên học tên mạng?
 

¨  Học sinh có thể làm một vài thứ nhưng cần giúp thêm trong các bài khác
¨  Học sinh cần giúp đối với tất cả các bài học
¨  Các em có thể ngồi học một minh
¨  Trong gia đình tôi, một trẻ có thể tự ngồi học, trẻ kia cần giúp đỡ
¨  Các em nhỏ thì cần phải khuyến khích mới vào học, những em lớn thì tự học.
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Phu huynh nghĩ thế nào về việc học trên mạng của con trẻ: thích/chịu tham gia.?
 

¨ Thường tham dự vào giờ học nhưng cần phải nhăc nhở ( không thích gì nhiều)
¨  Thường thích vào học
¨  Không thích gì cả.
¨  Một em thì thích & một em thì không
¨  Các phê bình khác
¨  Các phê bình khác
¨  Các phê bình khác
¨  Các phê bình khác

Xin cám ơn những lời phê bình góp ý của quý vị.
 
Học kỳ này, thầy cô chú trọng đến việc dạy theo nhóm lớp, và cùng với việc điểm danh vào mỗi
sáng thầy cô đã có dịp hướng dẫn các em về bài học trong ngày và cũng là dịp đế các em gặp
bạn mình trên mạng.  Những góp ý hữu ích cho thấy là phụ huynh ủng hộ việc thăm dò ý kiến
này.  Có những gợi ý rất quý báu về cách trường có thể tiếp tục cố gắng hơn để giúp các em vẫn
có thê liên lạc với trường.  Nhóm lãnh đạo của trường sẽ tìm hiểu cách áp dụng những gợi ý này
vì điều quan trọng của việc học ờ nhà là học sinh vào học đều và liên lạc được với các bạn trên
mạng.
 
Thầy cô vẫn tìm cách giúp các trang học trên Google Classroom dễ xử dụng hơn cho các em. 
Đó là một trong những gợi ý của bản thăm dò.  Thầy cô sẽ phải tham dự những buổi hướng dẫn,
và sắp tới quý vị sẽ nhận thấy các trang trên mạng sẽ dễ dùng hơn.
 
Chúng ta vẫn hy vọng là học sinh sẽ trở lại học ỡ trường vào học kỳ 4 này.  Nhưng chúng ta cũng
phải chuẩn bị cho mọi trường hợp và tìm cách cải tiến.  Với vai trò là Hội Đồng Nhà Trường,
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chúng tôi sẽ luôn mang ra việc giúp các em học ở nhà trong các buổi họp.
 
 Xin cám ơn tất cả những vị nào đã tham gia cuộc thăm dò ý kiến.  Việc học ở nhà phải thích ứng
với nhu cầu của các em.  Hiện chúng tôi vẫn chưa chấm dứt cuộc thăm dò ý kiến này, nếu quý vị
muốn tham gia xin hãy vào trả lời các câu hỏi và gửi trả về cho chúng tôi.

Đính chánh:  Trong bản báo cáo của đại diện học sinh kỳ trước của em Grace, có một vài
lỗi chính tả.  Chúng tôi chỉ biết được sai trái này khi bản tin được gửi đến phụ huynh và cá
nhân tôi xin thành thật cáo lỗi cùng em Grace vì các lỗi này là do tôi không lưu ý.  Em
Grace là một học sinh rât chăm chỉ và tôi xin in lại bài viết của em, kỳ này không có lỗi gì
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cả.
Cô Amanda Norton-Smith.
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