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THÔNG BÁO NGÀY KHAI GIẢNG HỌC KỲ 2 
Kính gởi quý thầy cô, phụ huynh và thiện nguyện viên, 

Hiện đang có nhiều buổi tranh luận sôi nổi (ý kiến khác nhau) giữa các chính 
trị gia toàn quốc liên quan đến việc bắt đầu học kỳ 2 tại các trường chính 
mạch. Riêng Bộ Giáo dục Tiểu bang Nam Úc vẫn khuyến cáo các thiện nguyện 
viên nên ở nhà để giới hạn tối đa số học sinh phải đến trường chính mạch. 

Trường Việt Ngữ xin thông báo cùng quý phụ huynh là trường sẽ mở lại các 
lớp học Việt ngữ cũng như Toán qua phương pháp trực tuyến - với thời khóa 
biểu như sau: 

1. Tất cả các lớp sẽ thử nghiệm phương pháp mới này vào ngày thứ 
bảy, 25/04/20 

 Toán (lớp 1 – 10):   12pm – 12.40pm 
 Việt ngữ (sơ ấu - lớp 10):  2pm – 2.40pm 

2. Học kỳ 2 sẽ mở các lớp học qua phương pháp trực tuyến vào 
ngày thứ bảy, 02/05/20 

 Toán (lớp 1 – 10):   12pm – 12.40pm 
      10 phút giải lao 
      12.50pm – 1.30pm 

 Việt ngữ (sơ ấu - lớp 10):  2pm – 2.40pm 
      10 phút giảo lao 
      2.50pm – 3.30pm 

Tất cả các giáo viên Toán và Việt ngữ sẽ/hoặc đã gởi những hướng dẫn để 
tham dự lớp học trực tuyến qua điện thư (email) đến quý phụ huynh và các 
em học sinh thuộc các lớp lớn. Nếu quý vị chưa cung cấp cho nhà trường địa 
chỉ điện thư hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc ngay với thầy cô 
của con em mình theo danh sách bên dưới. 
 

 

 
Để tham dự các lớp học trực tuyến, mỗi em học sinh cần phải có 
những thứ như sau: 

A. Máy điện toán (laptop, desktop, iPad v.v…) có khả năng xử 
dụng nhu liệu Zoom (https://zoom.us/join) 

- Xin lưu ý, con em quý vị không cần phải mở một trương mục 
Zoom.  

- Các em chỉ cần bấm lên đường dẫn (link) mà thầy cô sẽ gởi đến 
điện thư của quý vị. 

B. Đường dây internet trong nhà   

C. Sách giáo khoa Toán và Việt ngữ, tập vở, bút 

D. Một phòng yên tĩnh trong nhà 
 

Trang mạng của Trường Việt Ngữ Cộng Đồng 
(www.sa.vnca.org.au/vi/truong-viet-ngu-cong-dong/) đang được cập 
nhật và hoàn chỉnh, để sau đó các em có thể vào đây và tải xuống bài 
giảng, bài tập, sinh hoạt v.v… 

Ngay lúc này, thầy cô sẽ tiếp tục liên lạc với quý phụ huynh bằng điện 
thoại, điện thư và các lớp học trực tuyến. 

Nếu có thắc mắc hay cần thêm chi tiết, xin liên lạc với nhà trường qua 
điện thư vcs@sa.vnca.org.au 
 

Kính thư 
 

Khuyên (Quin) Trần 
Hiệu Trưởng 
Trường Việt Ngữ Cộng Đồng

Class Teacher’s Name Teacher’s Email 
   

Year 1 Maths Miss Minh-Tu 
Mr Nghi 

minhtu22109@gmail.com   
cnchau16@gmail.com 

Year 2 Maths Miss Nghi  nghichau29@gmail.com 
Year 3 Maths Mr Kenny  kennycao6@gmail.com 
Year 4 Maths Miss Lisa liisang22@gmail.com 
Year 5 Maths Ms Jeannie jeannie.lai@icloud.com 
Year 6 Maths Miss Thuyên thuyen14@gmail.com 
Year 7 Maths Miss Cindy cindypkdo@gmail.com 
Year 8 Maths Miss Trân trannnn111@gmail.com 

Year 9 Maths Mr Kelvin 
Miss Tricia 

le.kelvin009@gmail.com  
tricia.tran@live.com.au 

Year 10 Maths Mr Minh-Anh justminhisfine@gmail.com 
   

Lớp Sơ Ấu Cô Thúy-Loan thuyloan878@yahoo.com 

Lớp Vườn Trẻ Cô Bích-Hà 
Cô Lệ-Quân 

teresata1141999@hotmail.com  
ankhang0612@gmail.com 

Lớp Đặc Biệt Cô An-Bình haanbinh75@gmail.com 
Lớp Mẫu Giáo A Cô Xuân ngokimxuan@gmail.com 
Lớp Mẫu Giáo B Cô Mai-Anh thuymaianh.do@gmail.com 
Lớp 1A Cô Jeannie jeannie.lai@icloud.com 
Lớp 1B Cô Nghi nghichau29@gmail.com 
Lớp 2A Cô Liên Đỗ lien.t.t.do@icloud.com 
Lớp 2B Cô Thanh angie.pangiee@gmail.com 
Lớp 3A Cô Hồng Lý gainho57@hotmail.com 
Lớp 3B Cô Thương thuongnguyen1661@yahoo.com.au
Lớp 4A Cô Trinh trinhhuynh6363@gmail.com 
Lớp 4B Cô Luyến loc-le@hotmail.com 
Lớp 5A Cô Châu-Hồng hongle_8@yahoo.com.au 
Lớp 5B Cô Bạch-Tuyết miendzu88@gmail.com 
Lớp 6A Cô Thu kimthupham0710@gmail.com 
Lớp 6B Cô Dậu dnguyen.sa@hotmail.com 
Lớp 7 Cô Phượng phuongbui18@live.com.au 
Lớp 8 Cô Liên Nguyễn lienna8882001@yahoo.com 

Lớp 9 Thầy Phụng 
Thầy Vị  

phung.nguyen@sa.vnca.org.au  
thuongvile@gmail.com 

Lớp 10 Thầy Hùng 
Cô Thuyên 

qhtran@ozemail.com.au  
thuyen14@gmail.com 

   

Hiệu Trưởng Cô Khuyên quin.tran@sa.vnca.org.au 
Trưởng Khối 
(Lớp Sơ Ấu –  
Lớp 3) 

Cô Hòa hoaphan1511@gmail.com 

Trưởng Khối 
(Lớp 4 –  
Lớp 10) 

Thầy Khanh khanhpham168@gmail.com 

 
 
Kính thưa quý đồng hương, 

Trong thời gian qua, đại dịch COVID-19 đã làm xáo trộn cuộc sống thường 
ngày của chúng ta và ảnh hưởng đến sinh hoạt cá nhân, gia đình, xã hội. 

Để theo dõi những ảnh hưởng đang diễn ra trong cộng đồng của chúng ta 
và giúp cơ quan chính quyền có tầm nhìn cụ thể và rộng rãi hơn, quý 
đồng hương nếu có quan tâm hoặc lo lắng về các vấn đề như sau, xin liên 
lạc với chúng tôi: 

 gặp sự đối xử kỳ thì chủng tộc hoặc phân biệt 
 việc nắm bắt truy cập thông tin từ chính phủ 
 tác hại của đại dịch về kinh tế đối với cộng đồng 
 lo lắng về những sinh hoạt trong gia đình nói riêng và cộng 
đồng nói chung 

Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận chia sẻ của qúy đồng hương, xin vui 
lòng liên lạc trực tiếp với cô Nguyễn Từ Kim Thoa qua số điện thoại     
0437 534 547 hoặc điện thư kimthoa.nguyen@sa.vnca.org.au. 

Trân trọng kính chào. 
HĐQT CĐNVTDUC/NU 
 

Thông Báo 
Ban Cố Vấn Cộng Đồng 

 
Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) xin trân trọng giới thiệu đến đồng hương thành 
phần của Ban Cố Vấn (BCV) Nhiệm Kỳ (NK) 24, gồm những vị sau đây: 

- Ông Trần Văn Nhu 
- Ông Hồ Văn Tư 
- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh 
- Cô Phan Lê Ngọc Thủy  
- Anh Trần Thái Mẫn 
- Cô Vũ Ngọc Khánh 

Vì tình hình dịch bịnh và những quy định nghiêm ngặt về hội họp, nên 
qua cuộc họp teleconference vào ngày thứ Sáu, 03 tháng 04 năm 2020, 
BCV đã đồng ý đề cử Nghị Viên Nguyễn Thị Kim Oanh là Trưởng Ban Cố 
Vấn của HĐQT NK 24. 

Xin chân thành cám ơn tất cả quý vị đã nhận lời hợp tác với HĐQT, đặc 
biệt cô Trưởng Ban. 

HĐQT CĐNVTDUC/NU 


