Remote Learning 4 St Dom’s Girls
~ Chương Trình Dạy- Học Từ Xa Dành Cho Nữ Sinh Trường St Dominic ~
Quý Phụ huynh/Người Giám hộ thân mến,
Học kỳ 1 của các em học sinh đã kết thúc. Khi chúng ta cầu chúc các em một kỳ nghỉ thật
hạnh phúc và mùa lễ Phục Sinh đầy ơn lành, Tôi nhìn lại học kỳ này với lòng biết ơn sâu sắc.
Các giáo viên đã dùng Tuần thứ 11 để soạn bài và tài liệu giảng dạy cho việc dạy từ xa trong
Học kỳ 2. Mục đích của lá thư này là để cung cấp và trang bị những thông tin cần thiết cho
quý vị và con quý vị khi bắt tay vào một phương thức học tập mới tại trường St Dominic.
Tác Động Kinh Tế
Chúng ta đều nhận ra rằng dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng về mặt xã hội
và kinh tế to lớn và sẽ tác động đến chúng ta trong một thời gian. Chúng ta hy vọng rằng
những hành động của chính phủ sẽ dẫn chúng ta đi qua thời điểm không có gì là chắc chắn
này và chúng ta sẽ sớm lập được kế hoạch cho một tương lai tương sáng hơn. Rất nhiều
các gia đình thuộc cộng đồng trường chúng ta sẽ bị mất việc hoặc thu nhập của họ sẽ bị ảnh
hưởng nghiêm trọng, dẫn đến những căng thẳng về tài chính. Chúng tôi muốn đảm bảo với
quý vị rằng, các em học sinh đã được nhận học tại trường St Dominic sẽ tiếp tục được hỗ
trợ trong thời điểm không có gì là chắc chắn này. Đễ hỗ trợ những gia đình bị mất việc, đã
bị giảm giờ làm việc cách đáng kể, doanh nghiệp bị buộc phải đóng cửa, hoặc thấy thu nhập
bản thân bị ảnh hưởng to lớn bởi dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ cung cấp hỗ trợ. Để
xin hỗ trợ, chúng tôi yêu cầu quý vị hoàn tất Đơn Xin Trợ Giúp.
Chất Lượng Dạy và Học
Mặc dù có những thay đổi về hoàn cảnh tác động đến việc giảng dạy, Tôi đảm bảo với tất
cả phụ huynh, người giám hộ tại trường St Dominic rằng, các giáo viên vẫn tiếp tục làm việc
cách xuất sắc như truyền thống của trường từ trước đến nay. Liên tục đào tạo, nâng cao kỹ
năng chuyên môn và chú ý đến nhu cầu của mỗi học sinh là những điều đã luôn được chú
trọng trong suốt những tuần vừa qua. Trong tinh thần hợp tác cùng nhau, các giáo viên đã
thiết lập những kỹ năng mới để bổ sung cho động lực giảng dạy và học tập một cách chuyên
nghiệp để giúp các em học sinh của chúng ta. Là một tổ chức học thuật, chúng tôi tiếp tục
cung cấp một chất lượng giảng dạy cách tốt nhất như sự mong chờ của quý phụ huynh. Các
học sinh của trường St Dominic sẽ học ở bất cứ nơi nào. Các giáo viên của trường St Dominic
sẽ dạy ở bất cứ nơi đâu.
Kỷ Luật và Thói Quen – Trang Bị cho Sự Thành Công
Để giúp con của quý vị thành công, các em được khyến khích giữ kỷ luật và thói
quen tốt để giữ động lực học tập của mình. Xin vui lòng hỗ trợ con của quý vị bằng
cách tạo cho các em một chỗ học thích hợp để hoàn thành việc học của các em. Tốt
nhất là tạo một ngày học được bắt đầu như thường lệ. Rất dễ để con của quý vị vẫn
mặc đồ ngủ cả ngày, nhưng điều đó là không nên. Đồ ngủ là để mặc trên giường
ngủ, để đi ngủ và coi như mọi việc đều ngưng lại. Chúng tôi mạnh mẽ đề nghị rằng
các em sẽ mặc đồng phục đến trường. Điều đó sẽ giúp tâm trí của các em hướng về
việc học ở phía trước – đọc, giải quyết vấn đề, suy nghĩ, trả lời các câu hỏi, làm việc
cùng người khác. Vui lòng đảm bảo con của quý vị mặc đồng phục mỗi ngày.
Đồng Phục Mùa Đông
Cửa hàng đồng phục sẽ đóng cửa từ ngày Thứ Năm 7 Tháng Năm
(Tuần 2 của Học kỳ 2). Các gia đình nên sắp xếp để đảm bảo có
những đồng phục được yêu cầu vào thời điểm đó. Những ngày
giờ mở cứa sắp tới đã được thông báo trong Bản Tin của trường

vào Tuần thứ 10 vừa qua và vì việc phải giữ khoảng cách xã hội, chúng tôi mong quý vị sẽ
hẹn giờ để thử đồng phục tại địa chỉ trang mạng này online here.
Xin nhắc rằng ngày Thứ Hai 27 Tháng Tư là ngày nghỉ Tự Do của học trò – không cần phải
vào mạng học. Học kỳ 2 và Chương trình Học Từ Xa của Học Sinh trường St Dominic sẽ bắt
đầu vào ngày Thứ Ba 28 Tháng Tư, các em học sinh (Lớp 6-12) sẽ cần điểm danh với Giáo
Viên Chủ Nhiệm qua hệ thống SEQTA lúc 8:50 sáng.
Thời Khoá Biểu Học Từ Xa
Để các em học sinh thành công trong việc học tại nhà, điều quan trọng là các em cần được
hỗ trợ tối đa. Mặc dù có một số thay đổi nhỏ trong thời khoá biểu, con của quý vị sẽ cần
liên lạc với giáo viên của các em mỗi ngày.
Thời Khoá Biểu Lớp Mẫu Giáo – Lớp 5

Thời Khoá Biểu Lớp 6 - 12

Để bắt đầu ngày
học

Thực hành những
kỹ năng sống

8:50am – 9:00am

Điểm danh và các thông báo

9:00am – 9:30am

Tiết 1

Chương trình
buổi sáng

Làm toán nhanh
Cầu nguyện
Học đọc-viết

9:30am – 10:00am

Tiết 2

10:00am – 10:30am

Giải Lao

10:30am – 11:00am

Tiết 3

11:00am – 11:30am

Tiết 4

11:30am – 12:30pm

Ăn trưa

12:30pm – 1:00pm

Tiết 5

1:00pm – 1:30pm

Tiết 6

1:30pm – 3:00pm

Các tiết học linh hoạt + Làm các bài
đánh giá

Giải Lao
Chương trình
giữa ngày

Toán

Giải Lao
Chương
buổi chiều

trình

Chương trình
cuối ngày

Đọc
Luân phiên các
bài học về sức
khoẻ tinh thần *
Những bài học về
thể chất**

*Luân phiên các môn HASS / Khoa học & Kỹ Thuật / Âm nhạc & Diễn xuất / Tiếng Ý / Hội hoạ hoặc các môn STEM
** Bài tập về thể chất – Tự chọn [Những thông tin chi tiết sẽ được giáo viên gửi đến qua Email )

Xin lưu ý những điểm sau:
o Thời khoá biểu cho Chương trình Học Từ Xa sẽ ngắn hơn thời khoá biểu tại trường
và có nhiều những khác biệt nho nhỏ.
o Thời gian học từ 1:30 – 3:00 chiều trên thời gian biểu của lớp 6 -12 thì được sắp
xếp linh hoạt hơn, các em có thể làm việc độc lập, kết nối qua SEQTA với giáo viên
của các em, hoặc dành thời gian hoàn thành các bài vở.
o Trong hầu hết các trường hợp, việc điểm danh sẽ được thực hiện trong mỗi tiết
học. Có một số ngoại trừ cho các em Lớp 11 và 12 trong các tiết học về nghiên cứu
và Lớp 10 -12 trong các môn Thể thao.
o Tất cả các học sinh Trung Học phải kiểm tra thời gian biểu của mình trên SEQTA vì
có một số thay đổi.
Tài Liệu
Các em học sinh đã được gửi đến một tập tài liệu nhỏ trong đó hướng dẫn một số kỹ
thuật, đưa ra những yêu cầu và chỉ dẫn để hỗ trợ trong việc học tại nhà. Vui lòng
dành thời gian để đọc tài liệu nhỏ này bằng cách nhấn vào đường dẫn bên dưới để
kết nối.
Chương trình Học từ xa dành cho nữ sinh trường St Dominic – Lớp Mẫu Giáo
đến Lớp 5/ Hướng dẫn phụ huynh
Chương trình Học từ xa dành cho nữ sinh trường St Dominic – Lớp 6 -12 Bản
Hướng dẫn học sinh
SEQTA và Seesaw sẽ là nơi giao tiếp chủ yếu giữa học sinh và giáo
viên. Những phương tiện khác như các chương trình họp qua
video trực tiếp sẽ có thể được ứng dụng trong quá trình tiếp diễn
trong học kỳ.

Sự Tham dự
Điều quan trọng là quý phụ huynh cần giữ nội quy cho các em tham dự các lớp học như
thường lệ. Nếu con quý vị không thể tham dự các tiết học, vui lòng liên hệ với nhà trường
trước 9:30 sáng, qua:
 (08) 8267 3818  absentees@stdominics.sa.edu.au Nhắn tin: 0439 753 014
Xin đảm bảo cung cấp tên đầy dủ và tên lớp của con quý vị
Khi lá thư này đang được soạn thảo, Thủ Tướng chính phủ tiếp tục cho biết các
trường học vẫn nên mở cửa và phụ huynh có thể chọn giữ con tại nhà. Vì thế
chúng tôi nghĩ rằng sẽ có một số học sinh sẽ đến trường trong Học kỳ 2. Rất có
thể các em này là con của những người làm trong các ngành nghề mũi nhọn thiết
yếu hoặc các em không thể ở nhà trong kỳ học.
Đối với quý phụ huynh/Người giám hộ cần phải gửi con quý vị đến trường trong Học kỳ 2,
xin vui lòng điền vào BẢN KHẢO SÁT này (xin nhấn vào đây): Click Here. Vui lòng hoàn thành
nó trước ngày Thứ Tư 22 Tháng Tư.
Liên hệ
Đây là một số các nhân viên, giáo viên mà quý vị có thể cần phải liên hệ để được hỗ trợ
hoặc tư vấn trong Học kỳ 2. Xin lưu ý danh sách sau:
Ms Muriel Noujaim – Deputy Principal
Ms Jo Surman – Director of Teaching and Learning
Ms Cate O’Leary – Director of the Junior School
Mr Matt Noble – Director of Administration and Staff
Mrs Georgia Meyer – Student Counsellor
Ms Lina Martino – Business Manager
Mrs Vanessa Grund – Assistant to Business Manager
Mrs Olivia Couch – Year 7 Coordinator
Ms Victoria Sayner – Year 8 Coordinator
Mrs Josie Revesz – Year 9 Coordinator
Ms Jo Riccio – Year 10 Coordinator
Mr Mark Mau – Year 11 Coordinator
Mr Greg Larwood – Year 12 Coordinator
Mr James Trevaskis – IT Manager
Mr Mitchel Santiago – IT Support
Ms Deb Osborne – Primary Curriculum

mnoujaim@stdominics.sa.edu.au
jsurman@stdominics.sa.edu
coleary@stdominics.sa.edu.au
mnoble@stdominics.sa.edu.au
gmeyer@stdominics.sa.edu.au
lmartino@stdominics.sa.edu.au
vgrund@stdominics.sa.edu.au
ocouch@stdominics.sa.edu.au
vsayner@stdominics.sa.edu.au
jrevesz@stdominics.sa.edu.au
jriccio@stdominics.sa.edu.au
mmau@stdominics.sa.edu.au
glarwood@stdominics.sa.edu.au
it@stdominics.sa.edu.au
it@stdominics.sa.edu.au
dosborne@stdominics.sa.edu.au

Vietnamese Families – Sr Hieu Tran is available to provide translation and advice to our
Vietnamese community: htran@stdominics.sa.edu.au or 0409 206 205.
Sức khoẻ Tinh Thần
Trường St Dominic tự hào về chương trình quan tâm chăm sóc sức khoẻ tâm lý và tinh thần
của học sinh. Trong quá trình học tập từ xa, sự quan tâm này cũng không thay đổi. Quý vị
có thể an tâm rằng các Giáo Viên Chủ Nhiệm và Trưởng Khối, cùng với Ban Lãnh
Đạo của trường, sẽ giám sát từng học sinh cách chặt chẽ. Trong suốt học kỳ, giáo
viên sẽ thường xuyên liên lạc với quý vị qua điện thoại để kiểm tra con quý vị trong
các vấn đề liên quan đến tinh thần và việc học của các em. Chuyên viên tư vấn của
trường cũng đã chuẩn bị một số tài liệu cho học sinh có thể truy cập ngang qua
trang COVID-19 trên trang mạng của trường (xin nhấn vào đây): Click Here
Bản Tin
Bản tin của trường trong học kỳ tới sẽ được gửi đi mỗi hai tuần và
gửi đến các gia đình qua email. Trang Facebook của trường, trang
LinkIn và trên trang mạng của trường cũng sẽ thường xuyên cập

nhật để thông qua các tin tức của cộng đồng trường chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì
việc học từ xa cũng như học tại trường.
Tôi biết rằng có quá nhiều thông tin gửi đi trong thời điểm nhiều thay đổi này, và chúng ta
chỉ có một chút ít chuẩn bị trong một hoàn cảnh thực sự khó khăn. Dù vậy, tôi tin rằng tại
trường St Dominic, tất cả các nhân viên, giáo viên đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Họ đã
cho thấy một thái độ làm việc xuất sắc trong khi học hỏi những kỹ năng kỹ thuật mới và hợp
tác để tạo ra nguồn tài liệu giảng dạy và học tập để có sự đảm bảo tối đa cho con của quý
vị. Khi nhiệm kỳ trong học kỳ đầu tiên của tôi tại trường dần khép lại, tôi thật sự biết ơn
toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh và tất cả quý gia đình.
Đây là Tuần Thánh – Tuần lễ chúng ta mừng câu chuyện về đức tin của chúng ta, tưởng
niệm sự sống, cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu. Có lẽ mùa Phục Sinh này sẽ là quan
trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta nhìn nhận sự thiêng liêng của cuộc sống con người, của
phẩm cách của mỗi cá nhân, sự đáng quý của một cái ôm, và sự quan trọng của các mối
tương quan.
Trân trọng
Helen Steele
Hiệu Trưởng

