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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during 

the school day and outside of school hours. 
 
Thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020 
 
Kính thưa quý phụ huynh,  
 

Quan sát của phụ huynh về việc học trực tuyến của học sinh 
Học kỳ này, các học sinh đã học ở nhà trong sáu hoặc tám tuần do các hạn chế bởi dịch 
COVID-19. Để ghi nhận điều này, chúng tôi muốn quý vị  có cơ hội hoàn thành một bài khảo 
sát. Điều này sẽ cung cấp cho giáo viên những quan sát của phụ huynh về việc học tập của 
con mình ở nhà. 

 
Một liên kết dẫn đến bài khảo sát sẽ được gửi đến quý vị qua tin nhắn và  vui lòng hoàn 
thành trước ngày Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6. 

Báo cáo của trường 
Báo cáo học tập của trường từ giáo viên sẽ được gửi về nhà vào tuần cuối cùng của học kỳ 
này. 

Họp phụ huynh/ giáo viên/ học sinh 
Chúng tôi muốn cho phụ huynh cơ hội nói chuyện với giáo viên dạy con của mình về báo 
cáo của trường. 
 
Vì cuộc họp tại trường không thể thực hiện được do hạn chế bởi dịch COVID-19, giáo viên 
sẽ gọi điện thoại cho quý vị vào thời gian được thỏa thuận. 
 
Mục đích của cuộc gọi này là để trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị có thể có về báo cáo của 
con mình. 
 
Vui lòng chọn ngày và giờ để nhận cuộc gọi điện thoại 10 phút từ giáo viên. 

Thứ Ba 23 tháng 3, 3:30 - 5:00 chiều  
hoặc 

Thứ Tư ngày 24 tháng 6, 3:30 - 5:00 chiều  
hoặc 

Thứ Sáu ngày 26 tháng 6, 1:00 - 3:30 chiều 
 

Học sinh sẽ kết thúc vào lúc 12:00 vào ngày cuối cùng của học kỳ này: Thứ Sáu, ngày 
26 tháng 6. 

Online Booking 
Vui lòng sử dụng chương trình Parent-Teacher-Online (PTO) để chọn thời gian quý vị muốn 
với cách thức sau đây: 

1. Vào trang web của trường, dưới mục ‘News and Events’, bấm vào Parent Teacher 
Online. Hoặc vào trang  https://bookings.parentteacheronline.com.au?school=4su3w 

2. Nhập họ và mã PIN (thông tin này sẽ được gửi về nhà với đứa con lớn nhất của quý vị) 

3. Chọn ngày và thời gian cho con của quý vị . 

4. Nhấp vào biểu tượng để đặt cuộc hẹn 
 
Dianne Blake 

https://bookings.parentteacheronline.com.au/?school=4su3w

