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Quý phụ huynh thân mến,
Tuần tới chúng ta được phép thay đổi cách tổ chức việc dạy học và các học sinh sẽ được
quay lại trường theo hình thức dần dần theo từng khối lớp. Việc mở cửa này cần tuân
theo những quy định của chính quyên TPHCM, đồng thời tham khảo và thống nhất ý
kiến với cơ quan lãnh sự, với Bộ giáo dục Pháp và cơ quan AEFE. Đó là về việc cho phép
học sinh trở lại trường để tiếp tục học trực tiếp với giáo viên những vẫn đảm bảo tôn
trọng các nguyên tắc đưa ra nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
Đầu tiên, tuần tới sẽ có những thay đổi như sau:
• Khối mẫu giáo sẽ tiếp tục được dạy và học từ xa.
• Việc giảng dạy các môn ngoại ngữ vẫn tiếp tục được dạy từ xa cho tất cả học sinh
khối tiểu học.
Những thứ cần chuẩn bị trong
cặp :
o Tất cả dụng cụ học tập và
sách cần trả lại cho thư viện
BCD.
o 1 khẩu trang thêm dự
phòng.
o 1 bình đựng nước được vệ
sinh sạch sẽ mỗi tối.
o 1 phần thức ăn nhẹ để
tránh đói vào nửa sau của
buổi sáng.

Từ tuần tới, học sinh sẽ được chào đón từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa và học xen kẽ mỗi
nửa lớp theo ngày A/B. Qúy phụ huynh có thể xem chi tiết trong file đính kèm. Nhà
trường đã cố gắng sắp xếp nhóm các anh chị em ruột trong cùng một gia đình có thể
đến trường cùng một ngày.
Nhóm đến trường sẽ làm việc tại lớp. Nhóm ở nhà sẽ vẫn tiếp tục học bài do giáo viên
đưa ra cũng như các môn học ngoại ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh (bao gồm EMILE).
Vì buổi sáng sẽ dài hơn bình thường, các bé có thể sẽ đói khi đi về xe buýt lúc 12 giờ
trưa. Nhà trường sẽ sắp xếp trong buổi sáng 1 lần ra chơi và 1 lần nghỉ ăn nhẹ vào nửa
sau của buổi sáng. Vì vậy, nhà trường đề xuất phụ huynh nên chuẩn bị sẵn trong túi của
các con một món ăn nhẹ: trái cây, bánh mì, ... Tôi mong phụ huynh cần tránh những
món như khoai tây chiên giòn, chip, snack và các thực phẩm không bảo quản được lâu
trong thời tiết oi bức này.
Lịch quay lại trường của học sinh các khối như sau :
Từ ngày 11 / 05 : CM1 (lớp 4) và CM2 (lớp 5)
Từ ngày 12 / 05 : CP (lớp 1), CE1 (lớp 2) và CE2 (lớp 3)
Từ ngày 18 / 05 : GS (lớp lá 5 tuổi)
Từ ngày 25 / 05 : MS (lớp chồi) và PS (lớp mầm)
Thầy hiệu trưởng mẫu giáo-tiểu học, Sébastien Autin
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Nhắc nhở những nguyên tắc tại trường (Phụ huynh vui lòng
nhắc nhở và nói các bé thực hiện đúng các điều sau)
o Đeo khẩu trang ngay từ lúc vào cửa trường.
o Vào trường, vui lòng di chuyển ngày vào khu vực dành
riêng cho mỗi khối :
 Lớp 1 CP khu sân chơi mẫu giáo,
 Lớp 2 CE1 và 3 CE2 khu sân chơi từ cửa trường vào,
 Lớp 4 CM1 và lớp 5 khu vực sân gần phòng hoạt
động motricité.
o Giữ khoảng cách 1m giữa các học sinh.
o Rửa tay thường xuyên với xà phòng.

