INFORMATION ENVOYEE LE VENDREDI 21 FEVRIER 2020
Chers parents,
Veuillez trouver en pièces jointes une "foire aux questions" qui vous permettra d'avoir des
réponses aux questions que vous vous posez. Le document est déjà sur le site du lycée.
D'ici la fin de la journée, les emplois du temps pour la semaine prochaine seront également
consultables sur le site internet. Il est recommandé de les consulter chaque jour , en cas
d'évolution.
Les classes de première et terminale ont migré vers une autre plateforme "hangout" qui
permet de reprendre la trame des emplois du temps inscrits dans PRONOTE.
Attention, cela ne signifie pas que tous les cours se dérouleront en classes virtuelles. Certains
se feront en autonomie. L'organisation sera donnée aux élèves par les enseignants.
Les autres niveaux restent attachés à la plateforme du CNED. Les éventuels changements
relèvent de la nécessité d'éviter les chevauchements des cours.
Pour le Bac blanc, les épreuves se dérouleront les vendredis après-midi.
Soyez assurés que le lycée Marguerite Duras est mobilisé pour assurer la continuité
pédagoqique pour tous les niveaux.
Je vous remercie encore de votre compréhension et de votre confiance.
Bien cordialement,
---------------------------------------------------------------------------------------Kính gửi quý phụ huynh,
Nhà trường kính gửi đến quý phụ huynh tài liệu thông tin về « những câu hỏi thường gặp »,
cho phép quý vị có thể có câu trả lời cho các câu hỏi mà quý vị đặt ra. Tài liệu này đã được
cập nhật tại trang web của trường.
Từ đây đến cuối ngày, các thời khóa biểu cho tuần tới cũng sẽ được cập nhật trên trang web
trường. Vui lòng theo dõi hàng ngày các thời khóa biểu, vì có thể có những thay đổi.
Các lớp 11 và lớp 12 đã chuyển sang sử dụng một ứng dụng khác là « Hangout », cho phép
các em có thể học theo thời khóa biểu trong Pronote.
Cần lưu ý rằng không phải tất cả các giờ học đều diễn ra trực tuyến. Một số giờ sẽ do các em
tự học, các giáo viên sẽ gửi những hướng dẫn cần thiết cho các em học sinh.
Các khối lớp khác ngoài 2 khối lớp trên đây vẫn sẽ tiếp tục học trên phần mềm của CNED.
Có thể có một số ít sự thay đổi, trong trường hợp cần thiết, để tránh sự quá tải của các giờ
học. Một số thay đổi là do Les autres niveaux restent attachés à la plateforme du CNED. Les
éventuels changements relèvent de la nécessité d'éviter les chevauchements des cours.
Liên quan đến kỳ thi Bac blanc, các môn thi sẽ diễn ra vào các chiều thứ sáu.
Trường LFI Duras vẫn luôn cố gắng hết sức để đảm bảo chương trình học cho các em ở tất
cả các khối, nên mong quý phụ huynh yên tâm.

Kính cám ơn quý phụ huynh đã tin tưởng và thông cảm cho chúng tôi.
Trân trọng.
Le Proviseur
Isabelle DUFOURG

