
Bản ghi âm điện thoại 

Đây là tin nhắn quan trọng của Sở Giáo Dục Toronto về việc con quý vị sẽ vào lớp 

[x] và yêu cầu quý vị phải có hành động ngay tức thì. 

Một Mẫu Chọn Đích Thân Đến Trường Để Học hay Học Ảo Qua Mạng cho niên học 
2021-2022 phải được điền cho tất cả học sinh thuộc Sở Giáo Dục Toronto. Một 

đường dẫn vào Mẫu Chọn Cách Học đã được email cho phụ huynh/người giám hộ 
và học sinh từ 18 tuổi trở lên vào ngày thứ Năm, 5 tháng Tám. Quý vị đang nhận tin 
này vì chúng tôi chưa nhận được Mẫu Chọn Lựa Cách Học cho đứa con đi học tại 

Sở Giáo Dục Toronto của quý vị. Xin vui lòng lắng nghe các chỉ dẫn sau đây để 
hoàn tất việc chọn lựa cách học cho đứa con đi học tại Sở Giáo Dục Toronto của 
quý vị. Học sinh sẽ tự động được xếp vào diện Đích Thân Đến Trường Để Học nếu 

chúng tôi không nhận được Mẫu Chọn Cách Học đã điền hoàn tất. 

Con quý vị hay chính bản thân bạn muốn đích thân đến trường để học hay học ảo 

cho niên học 2021-2022? 

● Bấm số 1 để chọn đích thân đến trường để học 

● Bấm số 2 để chọn học ảo qua mạng 

 

Để tham gia học ảo qua mạng, học sinh cần có thiết bị điện toán (với micrô và máy 
ghi hình) và dịch vụ internet. Quý vị có cần một thiết bị và/hoặc dịch vụ internet hay 
không? 

● Bấm số 1 nếu “Tôi chỉ cần thiết bị mà thôi” 
● Bấm số 2 nếu “Tôi chỉ cần dịch vụ internet mà thôi” 
● Bấm số 3 nếu “Tôi cần cả thiết bị lẫn dịch vụ internet” 

● Bấm số 4 nếu “Tôi không cần thiết bị hay dịch vụ internet” 


