Sa lahat ng mga pamilya ng TDSB,
Kamakailan ay inihayag ng Pamahalaan ng Ontario na ang mga lupon ng paaralan ay
magbibigay ng mga pagpipiliang Sa-Personal at Virtual na Pag-aaral para sa 2021-22
taong pasukan.
Sa pag-iisip na ito, hihilingin ng Lupon ng Paaralan sa Distrito ng Toronto [Toronto
District School Board (TDSB)] ang mga pamilya na kumpletuhin ang isang online na
Pormularyong Pagpili para sa Sa-Personal o Virtual na Pag-aaral sa kalagitnaan ng
Agosto.
Sa oras na iyon, ang mga pamilya ay magkakaroon ng napapanahong impormasyon
tungkol sa katayuan ng pandemya at mga pagbabakuna para sa mga kawani ng
paaralan at mga mag-aaral, at magiging nasa mas mahusay na katayuan upang
makagawa ng isang may kaalamang desisyon. Ang TDSB ay magkakaroon din ng mas
mahusay na katayuan upang magbigay ng impormasyon tungkol sa mga hakbang sa
kalusugan at kaligtasan sa mga paaralan para sa-personal na pag-aaral at higit pang
mga detalye tungkol sa kung paano ang buhay, online na virtual na pag-aaral ay
maihahatid.
Ang Mga Virtual na Paaralan (elementarya at sekondarya) na kasalukuyang nasa lugar
ay hindi iaalok para sa 2021-22 taong pasukan. Ibibigay ang Virtual na Pag-aaral sa
pamamagitan ng mga paaralan sa bahay [home school] at isasama ang buhay, na
online na tagubilin na kinasasangkutan ng mga guro, kawani at mga mag-aaral mula sa
paaralan sa bahay [home school] o isang pangkat ng mga paaralan.
Inaasahan namin ang muling pakikipag-ugnay sa lahat ng mga mag-aaral sa kanilang
mga paaralan sa bahay sa Setyembre 2021, habang pinaplano namin ang unti-unting
paglipat sa labas ng pandemya. Sa kalagitnaan ng Agosto, inaasahan namin ang mas
mataas na antas ng pagbabakuna sa mga kawani, mga mag-aaral at mga pamilya ng
TDSB, at inaasahan na maraming mga pamilya ang pipili ng Sa-Personal na Pag-aaral.
Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Pormularyo sa Pagpili para sa Sa-Personal
at Virtual na Pag-aaral ay direktang ipadadala sa email sa mga pamilya sa Agosto. Ang
lahat ng impormasyon at ang pormularyo ng pagpili ay makukuha din sa website ng
TDSB.
Salamat sa inyong patuloy na suporta habang nagtutulungan tayong magplano para sa
susunod na taong pasukan!

