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THÔNG BÁO NGÀY KHAI GIẢNG HỌC KỲ 2 
(học qua phương pháp trực tuyến) 

Kính gởi quý thầy cô, phụ huynh và thiện nguyện viên, 

Hiện đang có nhiều 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. 

Trường Việt Ngữ xin thông báo cùng quý phụ huynh là trường sẽ mở lại các lớp 
học Việt ngữ cũng như Toán cho học kỳ 2, qua phương pháp trực tuyến, bắt 
đầu vào ngày thứ bảy, 02/05/2020, với thời khóa biểu như sau: 

 Toán (lớp 1 – 10):        Buổi học thứ nhất 12pm – 12.40pm 
        10 phút giải lao 
           Buổi học thứ nhì 12.50pm – 1.30pm 

 Việt ngữ (sơ ấu - lớp 10): Buổi học thứ nhất 2pm – 2.40pm 
        10 phút giải lao 

     Buổi học thứ nhì 2.50pm – 2.30pm 

Tất cả các giáo viên Toán và Việt ngữ 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 liên lạc ngay với thầy cô của con em mình. 

 
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, meeting ID và mật mã) mà 

thầy cô đã 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 
Email: quin.tran@sa.vnca.org.au 
 

 
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 quý 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 


