
 

 

 
 

Oktubre 23, 2020 
Mahal na mga Sekundaryong Magulang/mga Tagapag-alaga at mga Mag-aaral, 
 
Ito ay isang mahalagang pagbabago para sa mga sekundaryong pamilya tungkol sa paglilipat sa 
pagitan ng in-person at virtual na pag-aaral, pati na rin ang mga pagbabago sa modelo ng virtual 
na pag-aaral para sa mga mag-aaral na nais na magsimulang mag-aral nang virtual para sa 
Quadmester 2. 
 
Sa pagkakaroon ng higit sa 18,000 mga sekundaryong mag-aaral na kasalukuyang nakatala sa 
Virtual na Sekundaryong Paaralan ng TDSB, kami ay hindi maaaring tumanggap ng 
karagdagang mga mag-aaral nang hindi gagawa ng isang makabuluhang muling pag-aayos sa 
sistema — isang bagay na magkakaroon ng isang negatibong epekto sa aming in-person na 
paaralan at magreresulta sa maraming mga kurso na kinakailangang guhuin o alisin. 
 
Ang aming panghuling layunin ay upang mapanatili ang katatagan para sa parehong in-person 
na mga paaralan at Virtual na Paaralan, at ipagpatuloy ang pag-aalok ng mga kursong 
kinakailangan ng mga mag-aaral. Bilang resulta, babaguhin namin kung paano inihahatid ang 
virtual na pag-aaral sa mga mag-aaral na humihiling na lumipat sa virtual na pag-aaral para 
sa Quadmester 2.  
 
Habang ang Virtual na Paaralan ay magpapatuloy na magpatakbo at sumuporta sa mga 
umiiral nitong mag-aaral, ang mga mag-aaral na nais lumipat mula sa in-person patungo 
sa virtual na pag-aaral para sa Quadmester 2 ay paluluwagan na may isang virtual na 
opsyon sa kanilang kasalukuyang in-person na paaralan. 
 
Paglipat mula sa In-Person patungo sa Virtual na Pag-aaral 
 
Ang mga mag-aaral na nakatala sa in-person na mga paaralan na nais lumipat sa virtual na 
modelo ay bibigyan ng karagdagang impormasyon mula sa kanilang paaralan, kabilang ang 
isang pormularyo na nagpapahiwatig kung ano ang nais nilang gawin. Ang pagbabagong ito ay 
magkakaroon ng bisa sa simula ng Quadmester 2 sa Nobyembre 23, 2020. 
  
Ang batay-sa-paaralan na modelo ng virtual na pag-aaral sa iyong paaralan ay mag-iiba-iba mula 
sa bawa't klase at magdedepende sa mga kadahilanang tulad ng bilang ng mga mag-aaral na 
nais na virtual na mag-aral at ang mga makukuhang kurso. Sa mga ilang kaso, magkakaroon ng 
sapat na mga mag-aaral upang ialok nang virtual ang isang buong klase. Sa mga ibang kaso, 
ang klase ay hahatiin sa virtual at sa in-person na mga pangkat. 
  
Ihahanda at tatapusin ng mga paaralan ang mga modelo sa mga darating na araw, habang kami 
ay kumukuha ng mas mabuting ideya tungkol sa bilang ng mga mag-aaral na interesado sa pag-
aaral nang virtual. Ang partikular na impormasyon ay ibabahagi ng inyong paaralan nang maaga 
sa pagsisimula ng Quadmester 2. Pakitandaan na lahat ng mga kahilingan mula sa mga mag-



 

 

 
 

aaral na nais lumipat sa isang virtual na opsyon sa kanilang in-person na paaralan ay 
tatanggapin. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang mga pagbabago sa mga nais na kurso sa 
isang partikular na quadmester ay maaaring kailanganin upang makahanay sa pagkakaroon at 
mga paghahandog ng kurso. 
 
Paglipat mula sa In-Person patungo sa Virtual na Pag-aaral 
  
Ang mga mag-aaral na kasalukuyang nakarehistro sa Virtual na Paaralan at nais na bumalik sa 
kanilang in-person na paaralan ay dapat makipag-ugnay sa tagapayo ng patnubay (guidance 
counselor) sa kanilang in-person na paaralan bago mag-Oktubre 28, 2020 upang makita kung 
ang isang tala-orasan ay maaaring gawin para sa mga partikular na kurso na kanilang hiniling 
para sa mga Quadmester 2, 3 at 4. Kung ang isang tala-orasan ay maaaring malikha, ang 
paglipat sa in-person na paaralan ay isasagawa. Pakitandaan na ang lugar ay maaaring maging 
limitado at ang isang paglipat ay maaaring maging hindi posible. 
 
Kung ikaw ay gumawa na ng isang kahilingan upang lumipat na pabalik sa iyong in-person na 
paaralan para sa Quadmester 2, mangyaring makipag-ugnay na muli sa iyong paaralan upang 
ikumpirma ang kahilingang ito.  
 
Salamat sa lahat ng mga magulang/mga tagapag-alaga at mga mag-aaral para sa inyong 
pasensiya sa panahon ng nagbabagong sitwasyon na ito. Ginagawa namin ang lahat ng aming 
makakaya upang mapaunlakan ang mga kahilingan ng mag-aaral habang tinitiyak hangga't 
maaari ang katatagan sa lahat ng mga silid-aralan at mga paaralan sa panahong ito ng 
pandemya. 
 
Para sa karagdagang impormasyon, kabilang ang mga isinalin na bersyon ng liham na ito sa 
mga susunod na araw, pakibisita ang website ng TDSB.  
 
Matapat, 
 

 
Kathy Witherow 
Pansamantalang Direktor ng Edukasyon 
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

