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Qúy phụ huynh thân mến,
Tất cả chúng ta, gia đình và nhà trường, đang phải đối mặt với tình hình « đặc biệt »
hiện nay, có rất nhiều thách thức mới đã đến với mọi ngưởi kể từ đầu tháng Hai đến
nay. Thầy cô giáo đã buộc phải điều chỉnh lại phương pháp giảng dạy của họ. Qúy phụ
huynh đã trở thành gia sư toàn thời gian của các con. Nhà trường rất hiểu những khó
khăn mà quý vị gặp phải: truy cập vào máy tính, in tài liệu, gửi bài làm của học sinh
về lại cho giáo viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó, quý phụ huynh cũng còn rất nhiều việc
khác phải làm và thiếu thời gian để có thể theo sát các con.
Nhà trường đưa ra 1 số quyết định xin gửi đến quý phụ huynh như sau (Những quyết
định này cũng được áp dụng với tất cả những trường hợp tương tự ở các trường Pháp
khắp mọi nơi trên thế giới).
 Việc giảng dạy và học từ xa vẫn được tiếp tục đến khi hết dịch. Và tất cả các
học sinh của trường vẫn sẽ được lên lớp vào năm học sau. Nhưng rất mong
gia đình hợp tác với nhà trường để các bé vẫn tiếp tục học tập và theo sát bài
dạy của các thầy cô từ nay cho đến tháng 6 để giúp các bé có kết quả học tập
tốt nhất sẵn sàng cho khai giảng năm học mới tiếp theo.
 Phiếu kết quả học tập kỳ 2 sẽ không có. Học sinh sẽ nhận được giấy tổng kết
học 1 lần vào cuối năm. Đồng thời học sinh cũng sẽ được ghi nhận về việc học
từ xa thời gian qua vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức việc giảng dạy từ xa cho các lớp cấp 1.
Nhà trường vẫn tổ chức việc giảng dạy từ xa giống thời gian
biểu bình thường học tại trường. Giáo viên chủ nhiệm từng lớp
sẽ thiết lập việc giảng dạy của mình và gửi thông tin đến tất cả
học sinh của mình.
Cách thức tổ chức hoạt động hiện nay như sau.
 Tài liệu học được gửi từ cuối tuần hoặc sáng thứ hai
cùng với thời khóa biểu của tuần để học sinh kịp có bài
để in và học.
 Giáo viên sẽ dõi việc học hàng ngày học sinh để biết học
sinh của mình có theo kịp bài hay không, có gặp khó
khăn gì, ... Qúy phụ huynh đừng ngần ngại liên hệ với
giáo viên chủ nhiệm khi bạn gặp bất kỳ khó khăn nào
(quá nhiều bài tập hoặc bài tập không đủ nhiều, các bé
gặp khó khăn gì trong lúc làm, ....)
 Các bé sẽ có 2 buổi gặp trực tuyến trong tuần với giáo
viên chủ nhiệm. Buổi trao đổi này rất cần thiết để các
bé có thể nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô về những gì
chưa hiểu. Các giáo viên cũng sẽ bổ sung thêm cũng như
giải thích những kiến thức nếu có về bài gửi trong tuần.
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