Thông điệp cho Học sinh Tiểu học:
Đây là bản dịch Tiếng Việt của cuộc gọi để Đăng ký Trước từ Điện thoại của Hệ thống Liên lạc Trường
học (School Messenger) của Trường tiểu học mà quý vị sẽ nhận được bằng tiếng Anh:
Đây là một thông báo rất quan trọng từ Hội đồng Trường học Toronto (Toronto District School Board,
TDSB) cho con quý vị sắp vào Lớp (tùy theo từng học sinh) vào tháng 9 tới. (Quý vị sẽ nhận được một
cuộc gọi điện thoại cho mỗi em học sinh. Các cuộc gọi sẽ được phân biệt bằng lớp mà em học sinh đó
đang theo học.)
Đây là một thông báo rất quan trọng từ Hội đồng Trường học Toronto (Toronto District School Board,
TDSB) cho con quý vị sắp vào Lớp x vào tháng 9 tới.
Bộ Giáo dục đã thông báo rằng các trường tiểu học sẽ đi học trở lại năm ngày một tuần, với một nhóm
cố định, học cả ngày và áp dụng các biện pháp được tăng cường để đảm bảo an toàn và sức khỏe.
Dựa trên các khuyến nghị của Cơ quan Y tế Công cộng Toronto về giãn cách vật lý, TDSB đã xây dựng
một chiến lược để đảm bảo rằng sĩ số lớp học trên toàn hệ thống được giảm tối đa có thể, đồng thời tập
trung nguồn lực vào các cộng đồng nơi dữ liệu về sức khỏe cộng đồng cho thấy nguy cơ mắc COVID-19
cao hơn. Đội ngũ nhân viên đang làm việc với Cơ quan Y tế Công cộng Toronto để xác định các trường có
thể cần thêm các nguồn lực.
Nếu quý vị chọn không cho con đến học tại trường vào tháng 9, thì chúng tôi sẽ có một mô hình học tập
hoàn toàn từ xa cho con quý vị học tại nhà, thông qua Trường học Trực tuyến để Học tập từ Xa (Virtual
School for Remote Learning) của TDSB. Việc học từ xa sẽ được thực hiện thông qua mô hình trường học
trung tâm trực tuyến vì không có đủ nguồn lực để cung cấp cho mô hình trường học riêng lẻ.
Trường của quý vị cần lập danh sách lớp học cho tháng 9, vì vậy bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị đăng ký
cho con mình để học trực tiếp (điều này có nghĩa là đến trường) hoặc để học từ xa (điều này có nghĩa là
Trường học Trực tuyến).
1) Con quý vị sẽ trở lại trường học vào tháng 9 theo cách nào:
Nhấn số 1 để chọn "Con tôi sẽ đến trường học"
Nhấn số 2 để chọn "Con tôi sẽ học Trường học Trực tuyến để Học tập từ Xa"

Cám ơn quý vị đã đăng kí. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.tdsb.on.ca để nhận các tin
mới và thông tin về các bước tiếp theo.

