
Hướng Dẫn Tổng Quát 

● Mỗi khoa/môn học sẽ ra đề bài và chấm điểm theo như thông báo đã gởi đến các em học
sinh qua email.  Các em phải làm theo hướng dẫn trong thông báo này.  Hãy gởi email cho cô
hay thầy giáo nếu các em không chắc chắn về bất cứ điều gì.
● Khi các em làm bài, cô thầy giáo không nhìn xem các em làm gì lúc đó, nhưng khi chấm bài
cô thầy giáo sẽ cẩn thận đọc và xem bài làm của các em.  Cô thầy giáo sẽ đơn giản tìm xem các
em có gì cần giúp đỡ hay nếu các em đang làm một cái gì đó mà không được phép.
● Không đọc email của mình không phải là lý do để các em không tham dự và hoàn thành các
bài thay thế thi thử HSC.
● Các em phải có một máy tính laptop với máy ảnh camera (giành cho các môn học đòi hỏi
điều kiện này) và mạng kết nối internet đáng tin cậy.  Hãy gởi email cho tôi càng sớm càng tốt
nếu các em không có hai thứ này.
● Các khoa của từng môn học có tổ chức nhiều buổi thực tập để các em làm quen với quy trình
làm bài thay thế thi thử.  Các em hãy tham dự những buổi thực tập này.

Điều Khoản Đặc Biệt 
● Cô E Enwiya (giáo viên hỗ trợ việc học stage 6) sẽ tổ chức buổi họp mặt qua zooms để thông
báo về các điều khoản đặc biệt giành cho học sinh.  Cô Enwiya sẽ gởi đến các em nội dung kết
nối (link) qua email.
● Trong buổi họp mặt qua zooms, cô thầy giáo các khoa/môn học sẽ tham dự để tư vấn cụ thể
cho mỗi học sinh liên hệ.

SLR và Môn Thiết Kế Trực Quan Visual Design 
● Các em sẽ phải hoàn thành và nộp bài vào tuần lễ thứ 10.
● Các em sẽ nhận được thông báo chi tiết qua email vào tuần lễ thứ 8.

Toán 
● Trong thời gian ngắn tới đây, các em sẽ được thông báo về bài làm đòi hỏi cho môn này.
● Các em phải làm các bài thi kiểm tra (multiple choice tests) theo thời khóa biểu lớp toán
trong tuần lễ thứ 9.
● Ngày thứ ba 7/9/21 – Toán Advanced và Toán Standard môn học 2 (& có thể môn Toán
Numeracy CEC).
● Thứ tư 8/9/21 – Toán Extension 1.
● Thứ hai 14/9/21 – Toán Extension 2.

Bệnh Tật và Rủi Ro 
● Như tường hợp chấm điểm đánh giá các em qua bài làm trong thời gian vừa rồi, nếu các em
không khỏe hay có điều gì nghiêm trọng xảy ra và các em không thể tham dự các bài làm kiểm
tra được, các em phải có giấy chứng nhận của bác sỹ (medical certificate) hay bằng chứng phù
hợp.
● Phải thông báo cho cô Fountis, Phó Hiệu Trưởng, và cô thầy của các em ngay lập tức.
● Nhà trường sẽ phải nộp cho cơ quan NESA các giấy tờ chứng nhận bệnh/liên hệ đến rủi ro.
● Nếu không cung cấp bằng chứng, các em sẽ bị cho điểm 0 (zero).  Xin vui lòng liên lạc với
cô Fountis vì có trường hợp giảm nhẹ có thể áp dụng cho từng hoàn cảnh cá nhân của các em.
● Điều quan trọng hơn hết là sức khỏe của các em.  Chỉ cần lấy giấy chứng nhận bác sỹ hay
các giấy tờ bằng chứng theo yêu cầu và nhà trường sẽ lo phần thủ tục còn lại.
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