
   

Thông Tin Cho Quý Phụ Huynh  

Học Tại Gia 

Kính thưa Quý Phụ Huynh, 

Thay mặt các nhà lãnh đạo cộng đồng thuộc nhóm chống dịch COVID-19 được hỗ trợ bởi 

Multicultural Australia và QPASTT, chúng tôi muốn bảo đảm rằng quý vị nhận được thông tin về vấn 

đề học tại gia trong thời gian chống dịch COVID-19  qua ngôn ngữ của quý vị.   

Chúng tôi biết được trong hai  tuần qua, việc học tại gia đã tạo nhiều khó khăn và nhiều phụ huynh 

lo sợ rằng con em minh không nhận được bài và sự hướng dẫn của giáo viên. Chúng tôi cũng được 

biết nhiều gia đình đã gặp các trở ngại như sau : không có máy điện tử, internet, chỗ yên tĩnh và 

thích hợp cho việc học hành, không thông thạo Anh ngữ, thiếu hiểu biết về hệ thống giáo dục của 

nước Úc,  một số phụ Huynh có con em cần nhiều hỗ trợ như những em bị khuyến tật. Vì vậy, chúng 

tôi đã thu thập những thông tin sau đây, hy vọng hữu ích cho quý vị trong việc hướng dẫn con em  

học hành trong mùa COVID-19. 

Thông Tin Từ Bộ Giáo Dục Tiểu Ban Queensland 

• Quý phụ huynh không cần dạy các con em học tại gia vì đó là trách nhiệm của 

giáo viên.  

• Quý phụ huynh có thể hỗ trợ và quản sát các em.  

• Nếu quý vị là nhân viên thiết yếu (essential worker) con của quý vị có thể đến 

trường học.  Nếu quý vị là y tá, nhân viên của viện dưỡng lão, nhà trẻ hoặc trong 

nghành ẩm thực quý vị cần thông báo cho nhà trường biết con của quý vị sẽ đi 

học. 

• Học sinh học ở trường và học ở nhà sẽ học chương trình giống nhau. 

• Các học sinh học tại gia sẽ không bị thua thiệt vì giáo viên sẽ thay đổi cách chấm 

điểm và thông tính bạ của học kỳ 1 thích ứng với hoàng cảnh học tập hiện nay. 

• Học sinh học tại gia cần học từ hai đến ba tiếng mỗi ngày là đủ.  

Vài Cách Giúp Quý Vị Hướng Dẫn Con   

• Tạo ra thói quen và sự kiên định trong sinh hoạt hàng ngày tại nhà, không cần phải giống 

sinh hoạt ở trường học. 

• Cho các em một chỗ thuận tiện cho việc học như chỗ ngồi thoải mái, đầy đủ ánh sáng và 

yên tĩnh. 

• Mỗi ngày, cho các em có thời gian giải trí, sinh hoạt trong gia đình và liên hệ với bạn bè – 

sẽ giúp các em tập trung khi học. 

• Cho các em biết là đây là thời gian khó khăn và quy vị sẽ hỗ trợ các em. 

• Khuyến khích các em liên hệ thường xuyên với thầy, cô, bạn hữu và cộng đồng.   

 



Liên Lạc Trường Học  

• Nếu quý vị cần thông dịch viên khi liên lạc với trường học xin gọi cơ quang thông dịch TIS 

qua số 131450 và cho họ biết quý vị cần thông dịch viên Việt Nam và số điện thoại của 

trường, đây là dịch vụ miễn phí. 

• Đây cũng là thời gian khó khăn cho trường học và giáo viên xin quý vị nhẫn nại và thông 

cảm. 

       Quý vị có thể tìm thêm thông tin trên mạng của bộ giáo dục 
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