
 

 

Ngày 26 tháng 8 năm 2020 
 

Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ và Gia đình, 
 

Vào ngày 21 tháng 8, một lá thư đã được gửi đến tất cả phụ huynh/người giám hộ thuộc TDSB với thông 
tin về việc trở lại trường học vào tháng 9, và hôm nay chúng tôi viết thư cho quý vị để thông báo thêm 
những thông tin dành cho phụ huynh/người giám hộ có con em có nhu cầu giáo dục đặc biệt. Chúng tôi 
biết quý vị đang nóng lòng muốn biết thêm về những điều sẽ xảy ra khi chúng tôi mở các trường học 
thuộc TDSB và chào đón học sinh trở lại trong vài tuần tới, cho nên chúng tôi muốn cung cấp cho quý vị 
tin tức cập nhật chi tiết này. 
 
Trước khi bắt đầu, chúng tôi muốn cảm ơn quý vị đã luôn kiên nhẫn trong suốt thời gian chúng tôi xoay 
sở với các hoạt động lên kế hoạch cần có để nhân viên và học sinh có thể trở lại trường học và nơi làm 
việc một cách an toàn. Quá trình này đã không hề dễ dàng hay đơn giản và chúng tôi thật lòng đánh giá 
cao việc quý vị tiếp tục thấu hiểu và tin tưởng khi chúng ta tiến về phía trước. Xin quý vị hiểu rằng chúng 
tôi đang làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để lập kế hoạch hiệu quả cho việc trở lại trường 
học an toàn để giữ cho tất cả nhân viên, học sinh và gia đình được an toàn và khỏe mạnh. 

TDSB cam kết đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với giáo dục, các nguồn lực và cơ hội cho học sinh khuyết tật, và điều 
này tiếp tục được giữ vững trong thời kỳ đại dịch COVID-19.  Vui lòng xem bên dưới để biết thêm thông tin dành riêng 
cho học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt.  

 

Hoãn ngày Khai trường: Thứ Ba, ngày 15 tháng 9 
Do cần thời gian để chuẩn bị cho việc trở lại trường học một cách an toàn, TDSB đã dời ngày học đầu tiên 
(đối với trường tiểu học, trung học và trường học trực tuyến) sang Thứ Ba, ngày 15 tháng 9. 
 
Mặc dù tất cả các khối lớp sẽ nhập học theo lịch xen kẽ, trải dài trong ba ngày, tất cả học sinh có nhu cầu 
giáo dục đặc biệt sẽ bắt đầu đi học vào thứ Ba, ngày 15 tháng 9. Việc bắt đầu đi học vào ngày này bao 
gồm tất cả các điểm trường Tiểu học và Trung học Tập trung, và học sinh trong Chương trình Hỗ trợ 
Chuyên sâu về Khuyết tật Phát triển (Intensive Support Programs, ISP) được đặt tại các trường trung học. 
Đối với những học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt đi xe buýt trường học, ngày khai giảng cũng sẽ là 
ngày 15 tháng 9. 

 

Các Hướng dẫn về Khẩu trang/Dụng cụ Che mặt 
Mặc dù tất cả học sinh và nhân viên sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang/ dụng cụ che mặt trong các tòa nhà 
thuộc TDSB và trên xe buýt trường học, chúng tôi thừa nhận rằng một số học sinh sẽ cần được miễn trừ vì lý 
do y tế, giác quan hoặc các lý do khác. Phụ huynh/người giám hộ được yêu cầu thảo luận trực tiếp với nhà 
trường về bất kỳ yêu cầu miễn trừ hoặc điều chỉnh nào liên quan đến khẩu trang hoặc dụng cụ che mặt. 
 
Nhóm An toàn & Sức khỏe Nghề nghiệp của chúng tôi đang làm việc để mua khẩu trang trong suốt cho nhân viên và 
học sinh của chúng tôi, những người yêu cầu loại khẩu trang này. Thông tin thêm về khẩu trang/dụng cụ che mặt sẽ 
sớm được chia sẻ với phụ huynh/người giám hộ.  



 

 

Các Mô hình Học tập 
 

Bậc Tiểu học  
 
Các lớp trong các Chương trình Hỗ trợ Chuyên sâu về Giáo dục Đặc biệt (Intensive Support Programs, ISP) 
bậc Tiểu học có giới hạn là từ 6-16 học sinh tùy thuộc vào chương trình ISP (không bao gồm các lớp Năng 
khiếu). Học sinh sẽ đến trường học 5 ngày mỗi tuần, theo một nhóm cố định/nhóm cả ngày, bao gồm cả 
giờ ra chơi và giờ ăn trưa.  
 
Điều này bao gồm sáu Điểm trường Tiểu học Tập trung của chúng tôi: Trường Beverley, Trường Trung 
học Lucy McCormick, Trường Công lập Park Lane, Trường Seneca, Trường Công lập Tiểu học và Trung học 
Sunny View , và  William J McCordic. 
 
Chúng tôi biết rằng một số học sinh có thể gặp khó khăn với các quy trình tăng cường để đảm bảo sức khỏe và an toàn 
được áp dụng để giúp tối đa hóa giãn cách vật lý.  Để giải quyết những lo lắng này, các trường học sẽ làm việc với các 
gia đình và Tư vấn viên về Giáo dục Đặc biệt & Hòa nhập để xem xét các chiến lược nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học sinh 
và nhân viên trong thời gian này.  

 

Bậc Trung học (Lớp 9 đến 12) 
 

Các lớp trong các Chương trình Hỗ trợ Chuyên sâu (Intensive Support Programs, ISP) cho Giáo dục Đặc biệt về Khuyết 
tật Phát triển (Developmental Disabilities, DD) ở bậc Trung học có giới hạn là 10 học sinh. Học sinh có thể đến trường 
học hàng ngày vì các em được nhóm lại thành một nhóm cố định và có thể tham gia tất cả các lớp giáo dục đặc biệt 
cùng nhau. Học sinh sẽ học theo mô hình học kỳ. 

 

Học sinh trung học trong các lớp ISP Hòa nhập (bao gồm cả Năng khiếu) thường được xếp lịch vào các lớp giáo dục đặc 
biệt và các môn học thông thường sẽ đến trường học theo mô hình trường trung học chia thành bốn học kỳ để đảm 
bảo việc hòa nhập được diễn ra liên tục với các bạn đồng trang lứa.  
  
Chương trình ISP ở bậc trung học có giới hạn là từ 6-16 học sinh. Học sinh có thể theo học các lớp giáo dục đặc biệt 
trong một nhóm cố định. Thông thường, các chương trình ISP này sẽ bao gồm MID, LD, ASD, DHH và PD và sẽ được 
chia nhóm cố định với các bạn học đồng trang lứa cho các môn học không thuộc chương trình giáo dục đặc biệt. Các 
lớp ISP năng khiếu có giới hạn là 30 học sinh và sẽ được chia thành hai nhóm cố định cho các lớp thuộc và không thuộc 
chương trình giáo dục đặc biệt. Điều này có thể thay đổi tại điểm trường tùy theo nhu cầu của trường. 
 
Sáu điểm trường trung học tập trung, nơi học sinh có thể đến trường hàng ngày, sẽ áp dụng mô hình học kỳ. Các điểm 
trường trung học tập trung là Trường Trung học Central Etobicoke, trường Trung học Drewry, trường Trung học Frank 
Oke, trường Trung học Maplewood, trường Trung học Sir William Osler và trường Trung học York Humber. 

 

Trường học Trực tuyến (Mẫu giáo đến Lớp 12) 
Phụ huynh/người giám hộ muốn con em mình học tại nhà có thể chọn phương án học từ xa. Để 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web. Tiểu học và Trung học. 
 
Nếu phụ huynh/người giám hộ quyết định bắt đầu bằng học từ xa và quyết định quay trở lại 
phương án học tại trường, học sinh sẽ không bị mất chỗ của mình trong chương trình ISP.  Sẽ có 
cơ hội vào Trường học Trực tuyến hoặc quay lại học tại trường vào những ngày chính trong năm 
học. Xem các ngày được chuyển đổi cho bậc tiểu học và trung học. Nếu cần chuyển đổi ngoài 
khung thời gian đã định, chúng tôi có thể chấp nhận trường hợp ngoại lệ và Hiệu trưởng sẽ xem 
xét từng trường hợp cụ thể. 

 

Đăng ký Học Tại Trường hoặc Học Trực tuyến 
Tuần này, phụ huynh/người giám hộ của học sinh theo học tại một điểm trường trung học tập trung và tất 
cả học sinh trong chương trình DD ISP bậc trung học sẽ được gửi một email yêu cầu các em đăng ký học tại 
trường hoặc từ xa. 

 
Tất cả phụ huynh/người giám hộ, kể cả những người đã trả lời khảo sát đăng ký trước vào đầu tháng này, 
đều phải xác nhận đăng ký cho con em mình bằng cách hoàn thành việc đăng ký này. 

 
Email sẽ bao gồm một liên kết dành riêng cho cá nhân học sinh dẫn đến một mẫu đăng ký trực tuyến cho 
mỗi học sinh và không được dùng chung liên kết này. Phụ huynh/người giám hộ có nhiều hơn một người 
con sẽ nhận được một email cho mỗi người con và sẽ phải hoàn thành việc đăng ký riêng cho từng người 
con. Mẫu đăng ký trực tuyến sẽ được cung cấp bằng 20 ngôn ngữ khác nhau. 

 

Chỉ những phụ huynh/người giám hộ không có địa chỉ email trong hồ sơ hoặc không hoàn thành việc 
đăng ký trực tuyến mới nhận được cuộc gọi để đăng ký yêu cầu họ đưa ra lựa chọn của mình. Để biết 
thêm thông tin và tìm hiểu về các lựa chọn đăng ký khác nhau, chúng tôi khuyến khích tất cả phụ 
huynh/người giám hộ truy cập trang web của TDSB. 

 

Thứ Tư, ngày 26 tháng 8: Email được gửi đến phụ huynh/người giám hộ và đăng ký sẽ mở  
Thứ Hai, ngày 31 tháng 8: Đăng ký sẽ đóng cho học sinh ở các điểm trường Tập trung và học sinh trong chương trình 
DD ISP bậc Trung học 

 
Các bước tiếp theo 
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo và cập nhật cho các gia đình trong những ngày tới. Chúng tôi tiếp tục hợp 
tác chặt chẽ với các Quản trị viên, Tiểu ban Trở lại Trường học SEAC và Tiểu ban Giáo dục Đặc biệt và Hòa 
nhập dành cho Nhân viên Trở lại Trường học để đảm bảo chúng tôi có tất cả các tiếng nói và cân nhắc 
đến tất cả các nhóm.  Tìm hiểu thêm về các hướng dẫn về an toàn và sức khỏe của chúng tôi dành cho 
trường học. 

 

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị một lần nữa vì đã luôn kiên nhẫn trong thời gian những công việc quan trọng 
này tiếp tục. Vui lòng lưu ý rằng các Hiệu trưởng sẽ bắt đầu thông báo thông tin cụ thể của từng trường 
trực tiếp tới gia đình ngay khi có thể. Chúng tôi biết rằng quý vị có nhiều câu hỏi và thắc mắc và nhân viên 
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sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cung cấp thông tin cần thiết và luôn cập nhật tin mới cho quý vị. 
 

Chúng ta cùng nhau tìm cách vượt qua khó khăn này và chúng ta đều có chung một mục tiêu là đảm bảo 
sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhân viên và gia đình. Chúng tôi muốn việc trở lại trường học diễn 
ra suôn sẻ nhất có thể cho tất cả mọi người và chúng ta cần tiếp tục phối hợp với nhau để biến điều này 
thành hiện thực. 

 

Trân trọng, 
 

 

Carlene Jackson Alexander Brown 
Giám đốc Giáo dục Chủ tịch 

 
 

 


