Kính gửi Phụ huynh/Những người giám hộ,
Như đã chia sẻ trong tháng Năm, Sở Giáo Dục Toronto (TDSB) sẽ yêu cầu tất cả gia
đình điền Mẫu Chọn Lựa Đến Trường Để Học hay Học Ảo Tại Nhà (Selection Form for
In-Person or Virtual Learning) cho niên học 2021-2022.
Trong vài tuần vừa qua, các ca COVID-19 tại Toronto tiếp tục sút giảm, và chúng ta đã
thấy các tiến bộ đáng kể với việc chích vắc-xin ở người lớn và trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.
Đây là tin phấn khởi, và chúng tôi mong đợi được kết nối trở lại cùng tất cả học sinh với
trường nhà của các em và được đích thân chào đón các em vào tháng Chín.
Tuy các yêu cầu xin Học Ảo (Virtual Learning) sẽ được sắp xếp khi cần thiết, chúng tôi
mạnh dạn khuyến khích tất cả học sinh chọn lựa việc trực tiếp đến trường để học (InPerson Learning). Dựa trên các dữ liệu của TDSB về việc học sinh cảm thấy học theo
cách nào là tốt nhất cho các em, và dữ liệu có sẵn về việc học sinh trực tiếp trở lại
trường để học, chúng tôi cảm thấy đây là sự chọn lựa tốt nhất cho học sinh sau một
năm đầy thử thách.
Gia đình có thể điền trực tuyến Mẫu Chọn Đến Trường Để Học hay Học Ảo Tại Nhà
trong khoảng thời gian từ thứ Năm, 5 tháng Tám đến thứ Năm, 12 tháng Tám.
Một email với đường dẫn đến Mẫu Chọn Lựa (Selection Form) sẽ được gửi vào ngày
Thứ Năm, 5 tháng Tám. Gia đình có hai hay nhiều hơn hai trẻ sẽ nhận một email và
đường dẫn riêng biệt cho mỗi học sinh. Gia đình phải điền Mẫu Chọn Lựa bằng cách
bấm vào đường dẫn có sẵn.
Những gia đình nào không có địa chỉ email trong hồ sơ với TDSB sẽ nhận một cú điện
thoại về việc điền Mẫu Chọn Lựa trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 12 tháng Tám.
Học sinh sẽ được xếp vào nhóm trực tiếp đến trường để học nếu chúng tôi không nhận
được mẫu Selection Form đã điền trước ngày 12 tháng Tám.
Cám ơn sự hợp tác của quý vị trong lúc chúng ta cùng làm việc chung với nhau để
chuẩn bị chho một sự khởi đầu suôn sẻ của năm học mới.
Để biết thêm thông tin, xin viếng www.tdsb.on.ca/School-Year-2021-22/2021-22Selection-Form.

