Kính gửi quý phụ huynh,
Nhà trường kính thông tin đến quý phụ huynh những phương thức chung trong việc dạy học
từ xa mà trường thực hiện.
Với khối Mẫu giáo - Tiểu học :
Chương trình giảng dạy được giảng dạy theo khối lớp, theo đó bao gồm :
Thời gian học trực tiếp với giáo viên qua ZOOM, hàng ngày đối với các khối lớp từ lớp 1 đến
lớp 5 và 2 lần mỗi tuần đối với khối Mẫu giáo ,
Thời gian tự học với bài học-bài tập được gửi thông qua EDUCARTABLE hàng ngày.

Mỗi giáo viên sẽ gửi đến phụ huynh của lớp cách thức tổ chức của lớp mình.
Các giáo viên sẽ làm việc từ 8h00 đến 14h00 từ thứ hai đến thứ sáu ; các câu hỏi nếu có sẽ
được giải đáp trong khoảng thời gian này. Phụ huynh cũng có thể viết email đến địa
chỉ : decertaines.agathe@lfiduras.com cho những câu hỏi khác.
-----------------------------------------------------------------Đối với khối Trung học:
Chương trình được giảng dạy theo khối lớp và theo từng môn học, bao gồm:
Thời gian học trực tiếp với giáo viên thông qua ZOOM, theo các đường link giáo viên gửi.
Thời gian tự học với bài học-bài tập được gửi thông qua PRONOTE.
Trước mỗi giờ học sẽ có một thông báo nhắc được tự động gửi từ PRONOTE.
Việc tham gia đầy đủ vào các giờ học cũng như thái độ học sẽ được thể hiện trong bảng điểm
của học kỳ.

Phương thức tổ chức này được áp dụng đến ngày 09/02/2021.
Để có thêm thông tin nếu cần, phụ huynh có thể viết email đến Vie
scolaire: surveillantssecondaire@groupes.lfiduras.com

Nhà trường mong rằng giai đoạn học từ xa này có thể kết thúc sớm nhất có thể, và cố luôn
gắng để đảm bảo chương trình cho các em.
Trân trọng,
Hiệu trưởng
Isabelle DUFOURG

