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ST DOMINIC’S PRIORY COLLEGE 

Phụ Huynh/Người Giám Hộ/ Học Sinh –  

Trao Đổi Về Kế Hoach Dạy-Học Liên Tục  
 

23 Tháng  Ba 2020 

Quý Phụ Huynh/ Người Giám Hộ thân mến, 

Mục đích của lá thư này là để thông báo cho quý vị những thông tin liên quan để đảm bảo 

việc tổ chức học tập được mang tính liên tục tại trường Trung Học St Dominic, trong trường 

hợp trường phải đóng cửa một thời gian (hơn hai ngày).  

Cho đến nay, trường vẫn được mở cửa như thường lệ, việc dạy học vẫn diễn ra trực tiếp giữa 

thầy và trò. Trong khi trường vẫn mở cửa, các Thầy Cô sẽ không buộc phải gửi bài cho những 

học sinh nào chọn học tại nhà và không đến trường. Tuy nhiên, tuỳ theo sự quyết định của 

giáo viên, một số bài tập có thể được gửi qua thư điện tử (email) cho học trò, đồng thời những 

bài khác thì có thể cập nhật tại hệ thống SEQTA cho học sinh Lớp 6-12.  

1. Kế Hoạch Dạy và Học Liên Tục là nhằm đảm bảo triết lý giảng dạy từ xa của chúng tôi. 

Điều này được diễn đạt qua:  

1.1. Giáo viên được yêu cầu sử dụng các phương pháp giảng dạy phù hợp cho việc 

giảng dạy và hướng dẫn từ xa.  

1.2. Các phương tiện hỗ trợ phù hợp cho học sinh và giáo viên, nhằm duy trì trách 

nhiệm của giáo viên trong việc bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cho giáo viên, nhân 

viên và học sinh.  

1.3. Những chiến lược để hỗ trợ việc học của học sinh được linh động với phương 

pháp tiếp cận phù hợp nhằm giúp đảm bảo sức khoẻ tinh thần cho các em.  

Mục tiêu của chúng ta là giúp các em học sinh học biết chủ động trong việc học trong khoảng 
thời gian học từ xa.  

2. Giáo Viên, nhân viên, học sinh và gia đình sẽ được liên lạc bởi Hiệu trưởng qua thư điện 
tử (email) khi Kế Hoạch Dạy-Học liên tục này được ban hành. Xin vui lòng theo những 
ghi chú dưới đây:  
2.1 Theo kế hoạch, ngày đầu tiên đóng cửa trường, Giáo viên, nhân viên được yêu 

cầu đến trường nguyên ngày để lên kế hoạch. Ngày tiếp theo, học sinh sẽ có thể 
truy cập vào các thiết bị điện tử đã thống nhất, vào đúng thời gian mà các tiết học 
thường nhật diễn ra.   
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2.2 Học sinh và gia đình của các em sẽ không được phép vào trường trong khoảng 
thời gian trường đóng cửa.  

2.3 Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 5: Học sinh sẽ truy cập qua phần mềm Seesaw, Study 
Ladder và Phụ huyn/Người Giám hộ sẽ nhận email về các nguồn tài liệu hay hoạt 
động cần làm.  

2.4 Lớp 6 đến Lớp 12: Học sinh sẽ truy cập chương trình học qua SEQTA. Chương 
trình này sẽ được bổ sung trong ổ cứng (Public drive), Seesaw (Lớp 6), Office 365, 
Youtube, Google Classroom, những đoạn phim ngắn/ thu âm của bài giảng.  
 

3. Vai trò và Trách nhiệm của Học Sinh  
 
3.1 Học sinh Lớp 6-12 được yêu cầu phải đem máy tính của trường về nhà/ hoặc truy 

cập vào máy tính tại nhà với mạng Wi-Fi để có thể truy cập vào trang mạng của 
trường.  

3.2 Học sinh được yêu cầu truy cập vào SEQTA để học tại những thời điểm mà tiết 
học diễn ra, đảm bảo đúng thời lượng của tiết học diễn ra như thường lệ để có 
thể hoàn thành những bài học của mỗi môn học.  

3.3 Vào lúc thích hợp, thời khoá biểu cho việc học và làm bài tập về nhà sẽ được gửi 
đi  

3.4 Không gian học tại nhà cần có ánh sáng đủ và tránh những phiền nhiễu. Điều đó 
sẽ giúp việc học hiệu quả trong thời gian học.  

3.5 Học sinh Lớp 6- 12 sẽ được yêu cầu để nộp các bài làm/ bài nhận định qua thư 
mục “Submit Work’, thư mục này sẽ tìm thấy tại trang mạng của trường trong ổ 
cứng “Public drive’. 

3.6 Học sinh cần phải chủ động để trao đổi với giáo viên nếu cần hỗ trợ.  
3.7 Học sinh không được phép sử dụng Skype, trao đổi số điện thoại di động, tham 

gia vào các trò chuyện qua video với Giáo viên, hoặc qua các mạng xã hội. Diễn 
đàn SEQTA và tài khoản thư điện tử của trường thì được phép sử dụng.  

 
4. Những Hướng Dẫn cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ  

Kế hoạch Dạy-Học Liên Tục, nếu được áp dụng, chắc chắn sẽ không thiếu những thách 
thức cho gia đình. Vì vậy, Phụ huynh/ Người Giám Hộ được khuyến khích để có một kế 
hoạch tại nhà. Các em học sinh cần có sự hướng dẫn trong việc học từ xa, việc tổ chức tại 
nhà sẽ cần có sự hỗ trợ của những người lớn đáng tin cậy. Những điểm sau đây sẽ giúp 
con em của quý vị sẵn sàng cho việc học tại nhà: 
 
4.1 Lập ra những kỳ vọng và hỗ trợ những thói quen – Khuyến khích con bạn để thực 

hành những điều này mỗi ngày như là các em đang học tại trường vậy.  

4.2 Thiết lập một không gian học tập phù hợp – Không gian cho việc học phải được 

tổ chức hợp lý, có ánh sáng đầy đủ và tránh phiền nhiễu.  

4.3 Kiểm tra thường xuyên – Để có thể duy trì những mối liên hệ tốt và sức khoẻ tinh 

thần, con em của quý vị cần được kiểm tra thường xuyên và được khuyến khích 

để các em biết chia sẻ những gì các em học và những niềm vui hay thách thức liên 

quan đến nó.  

4.4 Giám sát việc trao đổi và kết quả học tập – Khuyến khích sự thoải mái trao đổi  
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Trong suốt quá trình thực hiện Kế Hoạch Dạy-Học Liên Tục này, các giáo viên sẽ cố gắng để 
quản lý việc cung cấp bài vở trong khả năng tốt nhất của họ.  

Nếu việc đóng cửa trường diễn ra trong một thời gian, nhà trường sẽ cố gắng đảm bảo tính 
hiệu quả trong giảng dạy cho học sinh của trường. Cũng như các trường khác, Trường St 
Dominic không đăng ký giảng dạy trực tuyến. Nếu chúng ta phải áp dụng Kế Hoạch Dạy-Học 
Liên Tục này, thì đây là lần đầu tiên và vì thế cũng sẽ có những sai lỗi trong quá trình thử 
nghiệm với những thành viên trong trường để đạt được sự cân bằng cần thiết. Xin nhớ rằng 
tất cả giáo viên, nhân viên của trường sẽ làm việc để cải thiện nó, sẽ theo dõi việc học và cập 
nhật khi cần. Điều quan trọng là quý vị cần đảm bảo quản lý môi trường học tập của con em. 
Chúng tôi sẽ nỗ lực để duy trì tính nhất quán trong các trao đổi.  

Tôi chân thành cám ơn sự cảm thông và hợp tác của quý vị.  

Trân trọng  

Helen Steele 

Helen Steele 
College Principal 
 

HAVING TROUBLE WHILE AT HOME? Nếu Bạn có những khó khăn tại nhà?  

For Help…/ Yêu Cầu Hỗ trợ Contact Via email/ Liên hệ qua email 

IT Support/ Về Kỹ thuật máy tính  IT@stdominics.sa.edu.au 
 

Social/Emotional/Wellbeing Concern 
Liên quan đến các lo lắng về Giao tiếp xã 
hội/Cảm xúc/Sức khoẻ tinh thần  
 

Class Teacher/ Giáo viên  
Year Level Coordinator/Director of the 
Primary Years (Giáo viên trưởng khối/ 
Trưởng Khối Tiểu Học) 
School Counsellor (Chuyên viên tư vấn của 
trường)  
 

Subject Related Matter 
Về các vấn đề của các môn học  
 

Subject Teacher (Giáo viên bộ môn)  
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