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Quý phụ huynh thân mến,
Xin chúc mừng tất cả mọi người, học sinh và quý phụ huynh. Mọi người đã có thể quay
lại vào guồng việc học từ xa sau kỳ nghỉ bất đắc dĩ này. Tôi cũng muốn nhân cơ hội này
để cảm ơn các đồng nghiệp của tôi, những người luôn ở đó và luôn tích cực trong việc
cố gắng cung cấp cho các bé cách học từ xa hiệu quả và dễ chịu nhất có thể.
Kể từ tuần này, Nhà trường đã thiết lập một dịch vụ để giao cho học sinh tại nhà các tài
liệu cần thiết cho việc học. Một thư khác về chủ đề này đã được gửi riêng trước buzcs
thư này.

Nhà trường hiểu rõ sự khó khăn của phụ huynh trong giai đoạn này nhưng thật
sự rất mong tất cả mọi người cùng cố gắng. Nhà trường cùng các giáo viên cũng
như các phòng ban cũng sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của phụ huynh
trong khả năng có thể. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh liên hệ trực tiếp với
giáo viên chủ nhiêm các lớp khi quý vị găp bất kỳ khó khăn hay câu hỏi gì liên
quan đến việc học. Vì giáo viên chủ nhiệm là người hiểu rõ nhất từng học sinh
và có thể giúp các bé một cách tốt nhất. Tôi xin phép được nhắc lại về thời gian
kết nối của các giáo viên từ 9h đến 15h mỗi ngày.
Phụ huynh có thể đến lấy sách cho các bé tại trường từ 9h-14h mỗi ngày trong
tuần và cần liên lạc trước với thư ký tiểu học trước.
Về việc dịch tiếng anh những nội dung và yêu cầu của giáo
viên về bài giảng, quý phụ huynh có thể gửi yêu cầu trực
tiếp đến thầy hiệu trưởng : directeur@lfiduras.com
Về việc dịch tiếng việt những nội dung và yêu cầu của giáo
viên về bài giảng, quý phụ huynh có thể gửi yêu cầu đến
giáo viên dạy tiếng việt của các bé. Để dễ dàng trong việc
liên lạc với các thầy cô tiếng việt, quý phụ huynh có thể
tham khảo danh sách các giáo viên tiếng việt phụ trách
từng lớp dưới đây :
MSA
MSGS
GSA
GSB
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
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Trên trang chủ website của trường (http://lfiduras.com/), quý
phụ huynh sẽ dễ dàng tìm thấy trong mục FAQ "Câu hỏi thường
gặp" kèm theo những câu trả lời cho các câu hỏi mà quý phụ
huynh đặt ra nhiều vào thời điểm này.
Tuần sắp tới, nhà trường sẽ làm việc 3 ngày đầu tuần và sau đó
sẽ nghỉ lễ. Chúc Quý phụ huynh có 1 ngày lễ thật nhiều niềm vui.
Hiệu trưởng mẫu giáo – cấp 1, Sébastien Autin
directeur@lfiduras.com

