
 

 
 
 
 
 
 
Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 
 
 
 
Cha mẹ thân yêu 
 
Re: COVID-19 (coronavirus) cập nhật số 4 
 Ngày thi trực tuyến - Thứ Sáu ngày 27 và Thứ Hai ngày 30 tháng 3 
 
Kể từ thứ Sáu tuần trước, Nhóm Điều hành của trường chúng tôi đã họp hai lần mỗi ngày để đánh giá tình hình 
liên tục phát triển xung quanh đại dịch COVID-19 và để phát triển phản ứng liên tục của chúng tôi. Cách tiếp 
cận của chúng tôi tiếp tục đặt sự an toàn và phúc lợi của cộng đồng lên hàng đầu theo lời khuyên từ Chính 
phủ Liên bang và Chính phủ cũng như Giáo dục Công giáo SA. Chúng tôi cũng lưu tâm đến việc duy trì tính liên 
tục của chương trình dạy và học cho tất cả học sinh. 
 
Hiện tại, nhân viên đang làm việc cực kỳ chăm chỉ để điều chỉnh các chương trình giảng dạy của họ cho nhiều 
chế độ phân phối. Chúng tôi sẽ thử nghiệm các mô hình giảng dạy này vào thứ Sáu ngày 27 tháng 3 và thứ Hai 
ngày 30 tháng 3. Học sinh dự kiến sẽ ở nhà trong cả hai ngày này. 
 
Vào thứ Sáu, giáo viên sẽ kiểm tra các bài học trực tuyến của họ và học sinh sẽ không bắt buộc phải tham gia. 
Học sinh được khuyến khích sử dụng ngày này để thực hiện bất kỳ bài tập đang diễn ra hoặc thực hiện các 
nghiên cứu độc lập khác như đọc hoặc khám phá nhiều tài nguyên học tập có sẵn từ trang web Thư viện của 
chúng tôi. 
 
Vào thứ Hai, sinh viên sẽ được yêu cầu đăng nhập vào SEQTA và kết nối với nền tảng học tập trực tuyến, theo 
lịch trình bài học thông thường của họ từ 8,55 giờ sáng (bắt đầu bài 1). Học sinh rất cần thiết cho quá trình 
kiểm tra sẽ diễn ra vào thứ Hai. Sự tham gia của học sinh sẽ hỗ trợ xác nhận tính toàn vẹn của việc cung cấp 
việc học trực tuyến của chúng tôi và cũng sẽ cho phép con trai của bạn kiểm tra xem các hệ thống gia đình có 
tương thích và sẵn sàng không. 
 
Sự tham gia / tham dự của học sinh sẽ được ghi lại. 
 
Trong cả hai ngày kiểm tra học tập trực tuyến, học sinh nên ở nhà để ngăn chặn khả năng bắt hoặc lây lan 
COVID-19, và tiếp tục với các yêu cầu SA Health hiện tại về thực hành vệ sinh xã hội và vệ sinh. 
 
Chuẩn bị tại nhà cho việc học trực tuyến 
Vui lòng tham khảo thông tin liên lạc nhận được ngày hôm qua, Nguyên tắc học tập từ xa và sử dụng những 
ngày kiểm tra học tập trực tuyến này để đảm bảo rằng hệ thống CNTT và Internet tại nhà của bạn được chuẩn 
bị tốt và sẵn sàng để đồng hóa với phương pháp học tập này là cần thiết. Bất kỳ học sinh nào gặp khó khăn sẽ 
có thể thảo luận và theo dõi với các giáo viên chủ chốt của họ khi trở lại trường vào thứ ba ngày 31 tháng 3. 
 

Xin lưu ý rằng Google Dịch đã 
được sử dụng để dịch tài liệu này. 

https://library.blackfriars.sa.edu.au/


Thông tin thêm về các yêu cầu của học sinh vào Thứ Hai ngày 30 tháng 3 sẽ được cung cấp bởi các giáo viên 
trước khi kết thúc giờ học vào thứ Năm này. 
 
Tôi yêu cầu tất cả các gia đình thảo luận với con trai của bạn về thực tế học tập trực tuyến dài hạn tiềm năng. 
Nếu điều này xảy ra, theo chỉ đạo của chính phủ hoặc thông qua lựa chọn của phụ huynh / người chăm sóc 
của bạn, điều quan trọng là học sinh hiểu rằng việc học của họ vẫn là ưu tiên số một của Blackfriars. Nó sẽ 
không phải là một thời gian của kỳ nghỉ kéo dài. Một số học sinh đã bắt đầu học trực tuyến và nói chung, quản 
lý tốt với sự hỗ trợ của các giáo viên tuyệt vời của chúng tôi. 
 
Lưu ý: Trong bất kỳ việc học trực tuyến nào, giáo viên của chúng tôi cũng sẽ trực tuyến, giảng dạy từ xa, hỗ 

trợ, theo dõi và đánh dấu sự tiến bộ của học sinh. 
 
Gia đình không có truy cập Internet tại nhà 
Để tiếp tục học vào thứ Sáu ngày 27 và thứ Hai ngày 30, giáo viên bộ môn sẽ cung cấp tài nguyên cho học sinh 
mà không cần truy cập internet ở nhà. Học sinh trong tình huống này được yêu cầu tiếp cận giáo viên bộ môn 
của họ để có hướng dẫn và nguồn lực cụ thể trước khi đóng cửa vào thứ năm. Chúng tôi sẽ khám phá các tùy 
chọn khác để hỗ trợ các gia đình này trong thời gian dài hơn theo yêu cầu. 
 
Trung tâm giáo dục sớm 
Xin lưu ý rằng Blackfriars ELC sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường vào cả Thứ Sáu và Thứ Hai. 
 
Chăm sóc ngoài giờ học 
Dịch vụ OSHC của chúng tôi sẽ có mặt thường xuyên trước và sau giờ học vào Thứ Sáu và Thứ Hai, tuy nhiên, 
chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ trong ngày. Các gia đình được yêu cầu xem xét sắp xếp thay thế theo 
yêu cầu. 
 
Cuộc trò chuyện giữa phụ huynh / giáo viên 
Một nhắc nhở rằng, như đã khuyên trước đây, chúng tôi không tiến hành định dạng truyền thống của Cuộc trò 
chuyện giữa Phụ huynh / Giáo viên trong học kỳ này. Bất kỳ phụ huynh nào đã yêu cầu một cuộc phỏng vấn 
thông qua Edval, sẽ nhận được phản hồi thông qua nhận xét Marksbook trong vài tuần tới. Như mọi khi, bạn 
có thể tiếp tục liên lạc với giáo viên của con trai mình qua Tin nhắn SEQTA Direqt. 
 
Chăm sóc mục vụ 
Như tôi đã nói trong tin nhắn video của mình với cộng đồng ngày hôm qua, tôi muốn trấn an bạn rằng chúng 
tôi ở đây để hỗ trợ tất cả học sinh và gia đình trong suốt thời gian sắp tới bằng bất cứ cách nào chúng ta có 
thể dự kiến sẽ làm. 
 
Vui lòng tiếp tục truy cập Info Hub trên trang web của trường chúng tôi để cập nhật thông tin mới nhất và 
thông tin chính xác từ Blackfriars về phản ứng của chúng tôi với tình huống COVID-19. 
 
Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã tiếp tục hỗ trợ, hiểu biết và hợp tác trong suốt thời gian khó khăn và đầy thách 
thức này vì tất cả chúng ta cùng nhau làm việc vì lợi ích lớn hơn để vượt qua virus COVID 19. 
 
Cám ơn Chúa ban phước lành 
 
 
 
Simon Cobiac 
Hiệu trưởng 

https://blackfriars.sa.edu.au/news/trung-tam-thong-tin-covid-19/

