
 

 

 
 

Ngày 23 tháng 10 năm 2020 
Kính gửi Cha mẹ/Người Giám hộ và Học sinh Trung học, 
 
Đây là thông tin cập nhật quan trọng dành cho các gia đình có con em đang theo học bậc trung 
học về việc chuyển đổi giữa học trực tiếp và học trực tuyến, cũng như các thay đổi đối với mô 
hình học trực tuyến dành cho học sinh muốn bắt đầu học trực tuyến cho Học kỳ 2. 
 
Với hơn 18,000 học sinh trung học hiện đang theo học tại Trường Trung học Trực tuyến của 
TDSB, chúng tôi không thể nhận thêm bất kỳ học sinh nào nếu không tổ chức lại hệ thống trên 
diện rộng - điều này sẽ có tác động tiêu cực đến các trường học trực tiếp của chúng tôi và dẫn 
đến việc nhiều khóa học bị đóng hoặc bị chấm dứt. 
 
Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là duy trì sự ổn định cho cả trường học trực tiếp và Trường học 
Trực tuyến, đồng thời tiếp tục cung cấp các khóa học mà học sinh cần. Do đó, chúng tôi sẽ thay 
đổi cách thực hiện việc học trực tuyến cho những học sinh yêu cầu được chuyển sang học trực 
tuyến cho Học kỳ 2.  
 
Mặc dù Trường học Trực tuyến sẽ tiếp tục hoạt động và hỗ trợ các học sinh hiện đang 
theo học mô hình này, những học sinh muốn chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến 
cho Học kỳ 2 sẽ được đáp ứng thông qua một lựa chọn học trực tuyến tại trường mà các 
em hiện đang học trực tiếp. 
 
Chuyển từ Học Trực tiếp sang Học Trực tuyến 
 
Những học sinh đăng ký tại các trường học trực tiếp muốn chuyển sang mô hình học trực tuyến 
sẽ được trường của các em cung cấp thêm thông tin, bao gồm một biểu mẫu để nêu lên nguyện 
vọng của mình. Thay đổi này sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm bắt đầu Học kỳ 2 vào ngày 23 tháng 
11 năm 2020. 
  
Mô hình học tập trực tuyến theo trường học tại trường của quý vị sẽ thay đổi tùy theo từng lớp 
và sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng học sinh muốn học trực tuyến và các môn học hiện 
được cung cấp. Trong một số trường hợp, sẽ có đủ học sinh để thực hiện học trực tuyến cho cả 
lớp. Trong các trường hợp khác, lớp học sẽ được chia thành các nhóm học trực tuyến và nhóm 
học trực tiếp. 
  
Các trường học sẽ chuẩn bị và hoàn thiện các mô hình trong những ngày tới, khi chúng tôi nắm 
được thông tin rõ hơn về số lượng học sinh muốn học trực tuyến. Thông tin cụ thể sẽ được 
trường của quý vị thông báo trước khi bắt đầu Học kỳ 2. Xin lưu ý rằng tất cả các yêu cầu từ học 
sinh muốn chuyển sang lựa chọn học trực tuyến tại trường học trực tiếp của các em đều sẽ 
được đáp ứng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể cần thay đổi các môn học mong 
muốn trong một học kỳ cụ thể để phù hợp với các môn học được giảng dạy. 
 



 

 

 
 

Chuyển từ Học Trực tuyến sang Học Trực tiếp 
  
Học sinh hiện đang đăng ký Trường học Trực tuyến và muốn quay lại trường học trực tiếp của 
mình phải liên hệ với cố vấn hướng dẫn (guidance counsellor) tại trường học trực tiếp của các 
em trước ngày 28 tháng 10 năm 2020 để xem liệu có thể tạo thời khóa biểu cho các môn học cụ 
thể mà các em đã yêu cầu cho Học kỳ 2, 3 và 4 hay không. Nếu có thể tạo thời khóa biểu, thì 
việc chuyển sang trường học trực tiếp sẽ được tiến hành. Xin lưu ý rằng số lượng chỗ học có thể 
bị hạn chế và có thể không chuyển được. 
 
Nếu quý vị đã yêu cầu chuyển trở lại trường học trực tiếp của mình cho Học kỳ 2, vui lòng liên hệ 
lại với trường của quý vị để xác nhận yêu cầu này.  
 
Cảm ơn tất cả cha mẹ/người giám hộ và học sinh vì sự kiên nhẫn của quý vị trong suốt giai đoạn 
liên tục chuyển biến này. Chúng tôi đang làm mọi việc trong khả năng của mình để đáp ứng các 
yêu cầu của học sinh đồng thời đảm bảo sự ổn định hết mức có thể trong tất cả các lớp học và 
trường học trong thời gian diễn ra đại dịch này. 
 
Để biết thêm thông tin, bao gồm các bản dịch của bức thư này trong những ngày tới, vui lòng 
truy cập trang web của TDSB.  
 
Trân trọng, 
 

 
Kathy Witherow 
Giám đốc Giáo dục Lâm thời  
 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School

