
   Cùng nhau,  

chúng ta tiếp tục sự học! 
 
 
 
 

 

      Hỗ trợ giáo dục dành cho con bạn 

 
• Dạy học và hỗ trợ từ xa. 
• Đánh giá tiến độ học tập của con bạn bởi chính giáo viên của các con.  
• Chuẩn bị lịch học tập cho con bạn, bao gồm các bài tập cần hoàn thành hoặc các hoạt động học tập khác  

phù hợp với nhu cầu của trẻ. 
• Theo dõi và trao đổi hàng tuần giữa bạn, con bạn và nhà trường. 
• Hỗ trợ kỹ thuật cho việc sử dụng các thiết bị công nghệ cho việc dạy và học từ xa. 

 
 
 

 

Những nguồn tài liệu bổ sung cho việc 

hỗ trợ học tập cho con bạn 

 
• Trang web École ouverte  và nhiều nguồn tài liệu giáo dục từ 

trang web này  giúp con bạn  tiếp tục học tất cả các môn học. 

• Các danh mục giáo dục  trên trang web École ouverte   giúp con 

bạn sắp xếp các giờ học ở nhà tùy theo các môn học. 

• Bộ tài liệu về các bài tập của tuần giúp con bạn củng cố một số 

kiến thức quan trọng ở các môn học bắt buộc. Những bài tập 

này đôi khi đơn rất giản và vui vẻ. 

• Các chương trình đặc biệt với nội dung giáo dục trên 

enclasse.telequebec.tv  nhờ sự hợp tác của Télé-Québec. 

• Từ giờ cho đến cuối năm học, chúng ta được truy cập miễn phí  

phiên bản kỹ thuật số của các sách giáo khoa, sổ ghi chép và 

các tài liệu khác từ các nhà xuất bản giáo dục. 

• Được vào trường (nhưng phải tuân theo những quy định cụ thể 

của trường), để mang về các vở ghi chép, sách học và thiết bị 

công nghệ của con bạn. 

• Tất cả học sinh và phụ huynh tại Quebec có thể tham khảo trang 

web Alloprof. 
 

 

 

 

Vai trò của con bạn 
 

 
 

• Nhận lịch học từ giáo viên và thực hiện theo lịch học này. 

• Lập và áp dụng thời khóa biểu học tập.  

 

Mẹo : Sử dụng bộ tài liệu về các bài tập của tuần có sẵn ở 

trang web École ouverte để lập thời khóa biểu cho tuần. 

• Tham gia các lớp học từ xa được dạy bởi giáo viên của mình,  

nếu có. 

• Làm tất cả các bài tập theo yêu cầu trong thời gian quy định. 

Mẹo : Tận dụng các nguồn tài liệu có sẵn. 

 

Là phụ huynh học sinh: Vai trò của bạn  
• Cung cấp cho con bạn các thiết bị công nghệ cần thiết và một  

nơi thích hợp để học. 

• Đọc lịch học và giúp con bạn sắp xếp thời khóa biểu học tập. 

• Đồng hành và hỗ trợ con bạn trong việc học tập của trẻ. 

 

 

                 Nếu bạn không có thiết bị công nghệ và không có kết nối Internet để con bạn học ở nhà, 
                               hãy liên hệ với trường học của con bạn để được đánh giá và hướng dẫn. Có thể bạn sẽ 
                               được vay tiền để mua các thiết bị này. 
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