INFORMATION ENVOYEE LE DIMANCHE 16 FEVRIER 2020
Chers parents,
Si la rentrée des classes est encore reportée, toute la communauté éducative, n'en reste pas
moins mobilisée.
Les cours à distance, les classes virtuelles continuent.
Vous trouverez, en pièces jointes, les EDT des différents niveaux au collège et lycée.
On m'a fait part de quelques réflexions que j'approuve :
1- les élèves n'ont pas le droit de se connecter avec un pseudo
2- Mise en place de l'appel avec report sur PRONOTE.
3 - Les élèves reçoivent directement des invitations à se connecter, des professeurs.
3- Suppression du chat. L'utilisation de la caméra reste à la discrétion du professeur.
Pour rappel :
Pronote reste la base de données prioritaire.
On reste raisonnable dans la charge de travail.
Je sais la situation difficile et compliquée mais les équipes pédagogiques font leur maximum
pour continuer les programmes même si cela leur demande de travailler différemment et donc
de déployer une grande énergie. Je salue leur volonté de bien faire et de s'adapter.
Je compte également sur vous, parents, pour l'optimisation de ces cours à distance.
Dès demain, je communiquerai en ce qui concerne Parcoursup.
Merci à vous pour votre patience et votre confiance.
Bien cordialement
Le Proviseur
Isabelle Dufourg
--------------------------------------Kính gửi quý phụ huynh,
Dù ngày nhập học trở lại của các em học sinh đã tiếp tục được dời lại, thì toàn thể giáo viên,
nhân viên trường vẫn làm việc với nhịp độ bình thường.
Các bài học từ xa qua email hay các lớp học trực tuyến vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Nhà trường
kính gửi đính kèm đến quý phụ huynh các thời khóa biểu của các khối lớp khác nhau ở cấp
Trung học.

Các giáo viên đã gửi cho chúng tôi một số những nhận định sau, mà tôi chấp thuận và xin gửi
đến quý PH :
1- các em học sinh không được phép kết nối với một bằng một tên khác không phải của mình.
2- Sẽ áp dụng điểm danh với báo cáo từ Pronote.
3 - Các em sẽ nhận các yêu cầu tham gia lớp học trực tiếp từ các giáo viên của mình.
3- Ngưng việc sử dụng hình thức chatting. Việc sử dụng camera hay không sẽ do giáo viên
quyết định
Lưu ý :
Pronote vẫn sẽ là công cụ dữ liệu ưu tiên chủ yếu.
Khối lượng bài học sẽ ở trong mức độ hợp lý.
Tôi biết rằng việc giảng dạy và học tập từ xa như thế này là không dễ dàng và khá phức tạp
nhưng toàn trường đang cố gắng hết sức để tiếp tục và đảm bảo chương trình cho các em, mặc
dù việc này cũng đòi hỏi một phương thức làm việc khác đi, và vì thế cũng yêu cầu rất nhiều
công sức của các giáo viên. Tôi qua đây xin kính cám ơn tập thể các giáo viên đã cố gắng để
có thể làm tốt nhất có thể, để thích nghi với tình hình hiện tại.
Tôi đồng thời cũng kính mong quý phụ huynh cũng tin tưởng vào tính khả quan của việc
giảng dạy và học tập từ xa này.
Ngày mai, tôi sẽ thông tin đến quý phụ huynh về phần Parcoursup.
Kính cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và cộng tác cùng chúng tôi.
Trân trọng
Hiệu trưởng
Isabelle Dufourg
Lycee Francais International Marguerite Duras
Ho Chi Minh Ville

