Kính gửi tất cả gia đình học sinh thuộc Sở Giáo Dục Toronto (TDSB),
Chính phủ Ontario mới đây đã thông báo các sở giáo dục sẽ cho sự chọn lựa Đích
Thân Đến Lớp Để Học (In-Person Learning) và Học Trực Tuyến (Virtual Learning) cho
niên học 2021-2022.
Với hướng dẫn này, giữa tháng Tám, Sở Giáo Dục Toronto (TDSB) sẽ yêu cầu gia đình
điền trực tuyến Mẫu Chọn Đến Trường Để Học hay Học Trực Tuyến.
Lúc đó, gia đình sẽ có được thông tin cập nhật về tình trạng đại dịch và việc chích ngừa
cho nhân viên nhà trường và học sinh, và sẽ có thể thực hiện quyết định có hiểu biết
hơn. TDSB cũng sẽ có thể cung cấp thông tin tốt hơn về các biện pháp y tế và an toàn
tại trường để học tại lớp và thêm các chi tiết về việc dạy học trực tuyến sẽ được tiến
hành như thế nào.
Các trường (tiểu học và trung học) chuyên dạy Ảo (Virtual Schools) sẽ không có trong
niên học 2021-2022. Việc học ảo sẽ được cung cấp thông qua trường nhà và sẽ bao
gồm việc giảng dạy thực tế, trực tuyến với sự tham gia của giáo viên, nhân viên và học
sinh từ trường nhà hoặc một nhóm các trường học.
Chúng tôi mong đợi sự tái kết nối tất cả học sinh với trường nhà (home schools) của
các em vào tháng Chín 2021, trong lúc chúng ta lập kế hoạch cho việc chuyển tiếp từ
lần ra khỏi đại dịch. Vào khoảng giữa tháng Tám, chúng tôi mong đợi có nhiều nhân
viên, học sinh và gia đình thuộc TDSB sẽ được chủng ngừa hơn, và thêm nhiều gia
đình sẽ chọn việc trực tiếp đến trường để học.
Thêm thông tin về Mẫu Chọn Cách Học tại Lớp hay Học Ảo sẽ được email trực tiếp cho
gia đình vào tháng Tám. Tất cả thông tin và mẫu chọn cách thức học cũng sẽ có sẵn
trên trang mạng của TDSB.
Xin cám ơn sự tiếp tục hỗ trợ của quý vị trong lúc chúng ta cùng làm việc với nhau để
hoạch định cho niên học sắp tới!

