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Tựu trường 2021 trực tuyến
Tựu trường năm nay đã phải diễn ra trực tuyến, nhưng với
đầy đủ các giáo viên và nhân viên trường. Các giáo viên đã
có thể đón tiếp một cách tốt đẹp tất cả các em học sinh từ
lớp Mẫu giáo đến lớp 12.
Với một mong muốn kiên định và sự chuyên nghiệp, nhà
trường đã cố gắng tổ chức một khởi đầu năm học với
những điều kiện tốt nhất có thể, trong bối cảnh khó khăn
hiện tại.
Các thời khóa biểu hiện hành có thể được điểu chỉnh dựa
trên các yêu cầu cần thiết, các bài kiểm tra đầu năm cũng
như các lựa chọn mang tính sư phạm.
Nhà trường cũng vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình
hỗ trợ cá nhân đối với các học sinh cần đến những phương
pháp giáo dục đặc biệt ; hay đối với các học sinh cần tăng
cường khả năng tiếng Pháp.
Nhà trường đồng thời cũng giữ mối liên lạc trực tiếp với
phụ huynh thông qua các cuộc họp Zoom.
Chúc các em một năm học mới nhiều tốt đẹp.
Hiệu trưởng
Isabelle Dufourg

Cloud Lfiduras
Mật khẩu tài khoản học sinh.
Một ứng dụng cho phép quản lý và thiết lập lại mật khẩu
tài khoản học sinh trên hệ thống đã được thiết lập. Có 2 lựa
chọn như sau :
Thông qua đường link sau : https://reset-pass.lfiduras.com/
Hoặc
Thông qua cloud trong phần « oubli de mot passe (quên
mật khẩu) »

Họp phụ huynh– Khối Mẫu giáo Tiểu học
- Thứ hai 6 tháng 09, 2021 :
Lớp 2 lúc 14h00,
Lớp 4 lúc 17h00
- Thứ ba 07/09 : Lớp 1 lúc 17h00
- Thứ năm 09/09 : Lớp 5 lúc 17h00
- Thứ năm 09/09 : Lớp 3A lúc 17h00

Lịch hoạt động
Thứ ba 07/09/2021 : Họp về tổ chức dạy học trực tuyến ở
Khối Mẫu giáo - Tiểu học.
- 14h00 : phân cấp 1
- 15h00 : phân cấp 2
- 16h00 : phân cấp 3
Thứ năm 09/09/2021 lúc 15H15 : Họp với các phụ huynh
các em học sinh cần những hỗ trợ giáo dục đặc biệt
(EABEP) và AESH – họp chung với khối Trung học và các
giáo viên phụ trách chương trình này.
Thứ sáu 10/09/2021 lúc 15h00 : Họp thông tin về Hệ Anh
ngữ quốc tế Khối Tiểu học với các giáo viên ngoại ngữ.
Thứ bảy 11/09/2021 từ 9h00 đến 16h00 : Họp giáo viên
đầu năm lần thứ 2.
Thứ hai 13/09/ 2021 từ 17h00 đến 18h00 : Họp trình bày
về việc học ở lớp 6 giữa Ban giám Hiệu với phụ huynh học
sinh khối 6.
Thứ ba 14/09/ 2021 từ 15h00 đến 16h00 : Họp với hội
PHHS UPMD
Thứ ba 14/09/ 2021 từ 17h00 đến 18h00 : Họp trình bày
về việc học ở lớp 10 giữa Ban giám Hiệu với phụ huynh học
sinh khối 10.
Thứ năm 16/09/ 2021 từ 17h00 đến 18h30 : Họp phụ
huynh học sinh-Giáo viên đầu năm khối cấp 2.
Thứ sáu 17 /09/2021 từ 17h00 đến 18h30 : Họp phụ
huynh học sinh-Giáo viên đầu năm khối cấp 2.
Thứ ba 21/09/ 2021 từ 17h00 đến 18h00 : Họp Ban giám
Hiệu với học sinh khối 11 và 12.
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Trong khuôn khổ việc dạy học trực tuyến, phụ huynh vui
lòng xem tham khảo tài liệu “Quy định cần thiết cho việc
học trực tuyến diễn ra đúng đắn và hiệu quả”.

Đợt nộp hồ sơ học bổng lần thứ hai cho năm học
2021/2022 sẽ diễn ra cho đến ngày 27/09/ 2021.
Xem thông tin tại toutes les informations

Ở đó phụ huynh cũng có thể xem các thời khóa biểu các khối
lớp, cũng như các lời khuyên cho việc sử dụng Zoom.

Các hoạt động ngoại khóa
Trong tình hình hiện tại, các hoạt động ngoại khóa bị tạm
hoãn.
Test kiểm tra trình độ
Vào đầu năm học, theo hướng dẫn chính thức, tất cả học
sinh sẽ đều được kiểm tra trình độ, việc này cho phép xác
định các yêu cầu cụ thể để có những thích ứng cần thiết
và những khắc phục nếu cần.

Đường link cho các
Padlet của thư viện
BCD
Freddy – phụ trách thư
viện khối Mẫu giáoTiểu học đã cập nhật
"BCD tại nhà", với các
nguồn tài liệu phong
phú để đọc, nghe và
xem.
Đường link dẫn đến các
Padlet này ở đây,
http://lfiduras.com/bcd
Thông điệp từ Mme Lagorce, giáo viên mới phụ trách thư viện trung
học CDI.
« Các sách giáo khoa mới, truyện, tài liệu, truyện tranh và mangas đã
được về đến trường .
Trong khi chờ đợi các em trở lại, các nguồn tài liệu học tập để các em có
thể truy cập trong quá trình học tập tại nhà được cập nhật tại đây
« continuité pédagogique » du site du CDI. »
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