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Vietnamese Community “Online” School 
goes viral to combat the virus 

Kính gởi quý thầy cô, thiện nguyện viên, phụ huynh và các em học sinh thân mến, 
Thay mặt cho Ban Giám Hiệu trường Việt Ngữ Cộng Đồng, Kim-Khuyên xin gởi đến 
tất cả lời cảm ơn chân thành. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, mà chúng ta đã 
cùng nhau đặt kế hoạch, chuẩn bị, thử nghiệm và tiến hành thành công phương pháp 
dạy và học trực tuyến cho toàn trường. Một kết quả rất khó tưởng tượng dù chỉ mới 
vài tuần trước đây.  
Cùng hợp tác nhau trong tinh thần đồng đội, chúng ta đã vượt qua những trở ngại và 
thử thách tưởng chừng như quá khả năng của mình. Nói theo người xưa, trường 
chúng ta đã “Lấy Độc Trị Độc”, nhân vào con vi khuẩn COVID-19 để giải quyết được 
một vấn đề kỹ thuật nhức đầu bấy lâu nay của trường. 
Cơn đại dịch kỳ này là một sự kiện chấn động toàn cầu. Và qua đó, cách mà toàn 
trường chúng ta - từ các thầy cô, thiện nguyện viên, phụ huynh đến các em học sinh 
- đối phó với những khó khăn lớn lao này thật là đáng phấn khởi. Chuyển tiếp từ cách 
học qua trường lớp xưa nay đến phương pháp học trực tuyến chỉ trong vòng vài tuần 
cho hơn 300 em học sinh Việt ngữ và hơn 100 em học sinh toán, đòi hỏi sự can đảm, 
lòng tận tụy và kiên trì của tất cả chúng ta.  
Phải làm việc, học hành trong một môi trường chuyển tiếp với nhiều mới lạ và bất 
định như thế này rất là vất vả và gây ra nhiều lo lắng cho tất cả. Cộng đồng chúng ta 
rất là may mắn có được đội ngũ thầy cô cùng tập thể phụ huynh tận tâm và kiên trì 
cùng nhau hỗ trợ cho các em học sinh. Để cho các em không những vẫn tiếp tục 
được việc học hành mà còn góp phần vào trách nhiệm chung - ngăn chận sự lây lan 
của cơn dịch. Tinh thần đồng đội, làm việc hết lòng, không quản ngại khó khăn cùng 
những ý thức tập thể tốt đẹp này chắc chắn sẽ giúp cộng đồng chúng ta vững mạnh 
hơn sau cơn khủng hoảng.  

     

Mặc dù COVID-19 sẽ còn tiếp tục tạo ra thử thách trên mọi mặt, tập thể nhà trường 
chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta có đủ uyển chuyển và nghị lực để đối phó với 
chúng.  
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 vừa qua, chánh phủ tiểu bang Nam Úc đã đưa ra “Lộ Trình 
Giảm Dần Những Giới Hạn Vì COVID-19”, với bước đầu tiên bắt đầu vào ngày thứ 
hai 11 tháng 5. Tuy thế, hiện vẫn còn rất nhiều hạn chế đang được áp dụng. Và vì 
vậy, nhà trường chúng ta sẽ không mở cửa trở lại cho đến khi tiểu bang Nam Úc bắt 
đầu những bước cuối cùng trên lộ trình này.  
Ban Giám hiệu sẽ tiếp tục lượng định tình hình và cập nhập với quý phụ huynh. Trong 
giai đoạn này các lớp học Việt ngữ và Toán sẽ được tiếp tục qua phương pháp trực 
tuyến, 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 – 3.30pm 
 

Kính chúc quý vị luôn được bình an và tiếp tục những cố gắng tuyệt vời trong thời 
gian qua. 
Nếu có thắc mắc hay cần thêm chi tiết, xin liên lạc với thầy cô của con em mình, hoặc 
với nhà trường qua điện thư vcs@sa.vnca.org.au. 
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