TRƯỜNG THÁNH TRẦN VĂN THIỆN
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ & VIỆT NGỮ

THÔNG CÁO
Ngày 22 Tháng 8 Năm 2020
1. Để giữ học sinh an toàn trong nạn dịch COVID-19, Trường sẽ chỉ mở lớp học trên mạng mà thôi cho các lớp Giáo Lý
từ mẫu giáo đến lớp 10 và các cấp Việt Ngữ từ mẫu giáo đến cấp 6. Học sinh sẽ học trực tuyến qua ứng dụng Zoom tại
nhà. Các lớp này sẽ học vào ngày thứ bảy mà thôi. Phụ huynh sẽ đến Trường lấy sách giáo khoa và những thông tin cần
thiết cho con em mình trước buổi gặp gỡ thầy cô lần đầu tiên.
2. Mỗi học sinh sẽ có tên đăng nhập để vào Học Trực Tuyến Trên Mạng (TVT Virtual School). Trên trang mạng này, một
khi đăng nhập rồi, học sinh có thể tham dự lớp trực tuyến với sách giáo khoa tại nhà, làm bài kiểm và bài thi, nhận bài về
nhà, và trao đổi thông tin với thầy cô qua giao diện truyền thông ngay trong trang mạng Học Trực Tuyến Trên Mạng. Để
vào TVT Virtual School, hãy vào trang mạng của giáo xứ www.PhilipMinhParish.org, rồi bấm vào nút trang mạng của
Trường Thánh Trần Văn Thiện, sau đó bấm vào Học Trực Tuyến Trên Mạng (Visit Virtual School), chọn “Vào Lớp” hoặc
“Go To Courses”, rồi đăng nhập.
3. Phụ huynh của mỗi em cũng có thể vào trang mạng Học Trực Tuyến Trên Mạng để theo dõi bài vở của con em mình và
liên lạc với thầy cô.
4. Trong những ngày có lớp học, văn phòng Trường sẽ mở cửa để phụ huynh có thể liên lạc khi cần.
5. Xin quý phụ huynh giúp con em mình tham dự lớp đầy đủ, nhất là những em muốn học lớp Thêm Sức và Xưng Tội
Rước Lễ Lần Đầu năm nay hoặc năm sau, để đạt đủ điều kiện gia nhập các lớp bí tích này.
6. Ngày khai giảng sẽ được phát hình trực tuyến vào buổi sáng ngày 30-8-2020 và học sinh sẽ gặp gỡ thầy cô trực tuyến
vào buổi chiều để làm quen và biết những thủ tục của lớp trước khi học bài đầu. (Xem thêm chi tiết dưới đây).
7. Lớp MCO+, Lớp Thêm Sức, và Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu vẫn gặp mặt nhau và học tại trường như thường lệ.
8. Đây là những ngày cần ghi nhớ khi tựu trường:
Ngày
Thứ Bảy 29-8-20
Chúa Nhật 30-8-20

Thứ Bảy 12-9-20
Chúa Nhật 13-9-20

Giờ
1:30 pm – 5:00 pm
9:30 am – 2:00 pm
11:15 am – 12:00 pm
3:00 pm – 3:45 pm
4:00 pm – 4:45 pm
1:05 pm – 2:20 pm
2:30 pm – 4:30 pm
11:15 am – 12:00 pm
11:45 am – 1:00 pm

Chi Tiết
Phụ huynh đến trường lấy sách và thông tin quan trọng
Phụ huynh đến trường lấy sách và thông tin quan trọng
Lễ Khai Giảng trực tuyến
Học sinh Giáo Lý gặp gỡ thầy cô trực tuyến qua Zoom
Học sinh Việt Ngữ gặp gỡ thầy cô trực tuyến qua Zoom
Lớp Giáo Lý trực tuyến qua Zoom, bài 1
Lớp Việt Ngữ trực tuyến qua Zoom, bài 1
Họp phụ huynh lần 1, trong nhà thờ
Lớp MCO+ khai giảng tại Phòng Hội 1

