
 

 

 
 

Ngày 19 tháng 6, 2020 
Thưa Phụ Huynh và Những Người Giám Hộ, 
 

Hôm nay, Thủ Hiến và Bộ Trưởng Giáo Dục đã công bố Các hướng dẫn của chính phủ Ontario cho việc trở lại 
trường vào tháng Chín. Các sở giáo dục trong toàn Ontario đang được yêu cầu chuẩn bị cho ba tình huống có 
thể có mà sẽ tùy thuộc vào tình hình y tế công cộng vào lúc đó:   
 

• Lịch trình đi học bình thường hàng ngày với các quy tắc tăng cường về y tế công cộng: Học 
sinh đến trường hàng ngày, trong các lớp phản ảnh đúng quy định chuẩn về sĩ số học sinh tại lớp. 
 

• Lịch trình đi học hàng ngày được điều chỉnh: Dựa trên sự khuyến cáo của sở y tế công cộng, một 
mô hình lớp học được điều chỉnh cho phép học sinh ngồi cách xa nhau và cho sự tụ tập của học sinh. 
Theo mô hình này, các sở giáo dục được yêu cầu bất cứ lúc nào cũng phải duy trì con số giới hạn 15 
học sinh trong một lớp học điển hình và thực thi thời gian biểu cho phép học sinh chỉ được tiếp xúc với 
các bạn học cùng lớp và chỉ một giáo viên cho phần lớn thời gian học tại trường trong ngày nếu có thể 
được. Mô hình này sẽ đòi hỏi phải luân phiên việc đổi ngày và đổi tuần để dạy cho một cụm học sinh 
của lớp vào một thời gian nhất định. 
 

• Học tại nhà: Trong trường hợp nhà trường tiếp tục đóng cửa, hoặc một số phụ huynh chọn không cho 
con đến trường để học trở lại, các sở giáo dục cần chuẩn bị để cung cấp việc giáo dục từ xa. Việc học 
từ xa phải được cung cấp trực tuyến một cách nhiều nhất có thể được, kể cả lập ra các điều mong 
muốn tối thiểu đối với học sinh trong việc liên lạc trực tiếp với giáo viên của mình trên căn bản thường 
xuyên, cũng còn được gọi là đồng bộ hóa việc học (synchronous learning). Đồng bộ hóa việc học có 
thể được sử dụng như một phần của việc giảng dạy cho toàn lớp, trong các nhóm học sinh nhỏ hơn, 
và/hoặc trên căn bản giảng dạy cho từng em một. 

 

TDSB đã thăm dò và lập kế hoạch cho tất cả các khả năng này trong thời gian vài tuần sắp tới và hiện giờ sẽ 
làm việc để đúc kết lần cuối các kế hoạch, dựa trên sự công bố của ngày hôm nay. Để giúp đỡ thêm và để 
thông báo các kế hoạch của chúng tôi, TDSB xin phụ huynh/những người giám hộ, nhân viên và học sinh chia 
sẻ ý kiến của quý vị về việc lập kế hoạch cho tháng Chín bằng cách điền các bản thăm dò trực tuyến. Sự góp ý 
quan trọng này sẽ giúp hướng dẫn cho công việc của TDSB trong lúc chúng ta xác định các kế hoạch cho 
tháng Chín. Xin tiếp cận bản Thăm Dò Ý Kiến Phụ Huynh/Người Giám Hộ tại đây và bản Thăm Dò Ý Kiến Học 
Sinh từ Lớp 7 đến 12 tại đây. 
 

Các sở giáo dục đã được yêu cầu phải đệ trình các kế hoạch của họ cho Bộ Giáo Dục trước ngày 4 tháng 8, 
2020 và TDSB cam kết chia sẻ các kế hoạch với cộng đồng nhà trường khi chúng đã được chấp thuận, trước 
khi niên học mới bắt đầu. Chúng tôi muốn chắc chắn tất cả học sinh và gia đình đều được chuẩn bị kỹ lưỡng 
và biết điều gì được mong đợi khi trở lại trường vào tháng Chín.  
 

Như mọi khi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật quý vị khi có thêm thông tin mới. 
 

Kính thư, 
 

 
John Malloy 
Giám Đốc Giáo Dục 

https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_8lhMazEtpB8OYbX
https://tdsb.ca1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cURWIJ5bs4DpMPz
https://news.ontario.ca/opo/en/2020/06/ontario-prepares-for-the-safe-reopening-of-schools.html

