
Kính gởi Cha mẹ, Người giám hộ & Người chăm sóc,

Chào mừng đến với năm học 2021-22!

Tôi hy vọng rằng quý vị, gia đình và những người thân yêu của quý vị đã có một mùa hè an toàn và vui vẻ. Bản dịch 
được cung cấp bằng bốn ngôn ngữ sau: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Ý và tiếng Urdu.

Với tư cách là ủy viên hội đồng trường công được bầu của quý vị cho Phường 4, Humber River - Black Creek, vai trò 
của tôi là lên tiếng vì quyền lợi cho quý vị và con quý vị, và đại diện cho nhu cầu của tất cả học sinh, phụ huynh, người 
giám hộ & người chăm sóc thuộc Hội đồng Trường học Toronto (Toronto District School Board - TDSB).

Trong khi chúng ta chuẩn bị trở lại một năm học bình thường hơn, TDSB đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo 
sức khỏe và sự an toàn của tất cả các thành viên trong trường học & cộng đồng, đồng thời cung cấp trải nghiệm học 
tập tốt nhất có thể cho học sinh, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc đồng thời cân nhắc đến nhu cầu của các gia 
đình, cộng đồng và nhân viên. Chúng tôi tiếp tục làm theo sự chỉ đạo của Cơ quan Y tế Công cộng Toronto và Bộ Giáo 
dục và sẽ luôn cố gắng hết sức để cung cấp kịp thời các bản cập nhật và thông tin.

Để có thông tin cập nhật nhất về các mô hình học tập, các nguồn hỗ trợ về sức khỏe tinh thần và hạnh phúc, các biện 
pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe, kế hoạch phục hồi sau đại dịch của chúng tôi và nhiều thông tin khác, vui lòng 
tham khảo www.tdsb.on.ca/school-year-2021- 22. Trang web này sẽ tiếp tục được cập nhật các thông tin và nguồn hỗ 
trợ có liên quan để giúp hỗ trợ quý vị và gia đình quý vị.

Tôi muốn cảm ơn trước về sự thông cảm, kiên nhẫn và hợp tác của các quý vị trong khi chúng ta làm việc cùng nhau 
để chào đón cả học sinh và nhân viên trở lại trường học và vượt qua bất kỳ thách thức nào có thể nảy sinh do đại dịch 
vẫn đang tiếp diễn.

Như mọi khi, tôi khuyến khích quý vị liên hệ và kết nối với tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi và/hoặc lo ngại nào. Quý 
vị có thể liên hệ với tôi theo bất kỳ cách nào dễ dàng nhất cho quý vị, qua Di động của tôi theo số 416-475-9395, Văn 
phòng Ủy viên (Trustee Office) theo số 416-395-8787, Email theo địa chỉ Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca hoặc trên 
Truyền thông Xã hội (Twitter, Facebook và Instagram)! Sự tham gia và tương tác của quý vị vào sự thành công trong 
học tập của con quý vị là rất quan trọng và đóng vai trò then chốt cùng với các giáo viên và quản trị viên, những người 
cùng hợp tác với quý vị. Có nhiều cách để tham gia vào hoạt động ở trường học của con quý vị, thông qua hội đồng 
trường địa phương của quý vị hoặc làm tình nguyện trong lớp học.

Để biết tin tức trên toàn hệ thống về Hội đồng Trường học Toronto, hãy đăng ký nhận Cập nhật của TDSB (TDSB 
Update) tại www.tdsb.on.ca/TDSBupdate và theo dõi TDSB trên Facebook, Twitter và Instagram. Quý vị cũng sẽ tiếp 
tục nhận được những thông tin và cập nhật quan trọng từ trường học của quý vị và của hệ thống qua email.

Ngoài ra, vui lòng xem các sự kiện sắp diễn ra tại Phường 4:

• Đêm Kết nối với Phụ huynh (Parent Engagement Night) (Trực tuyến) - Thứ Sáu, ngày 10 tháng 9. Áp phích có thông 
tin về thời gian (Sẽ được Xác nhận) và liên kết (link) sẽ được chia sẻ vào đầu tháng 9 và cũng sẽ được đăng trên 
trang web của Ủy viên TDSB (TDSB Trustee) của tôi.

• Buổi tiệc BBQ Chào mừng Trở lại (Welcome Back BBQ) - Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều 
tại Trường Trung học Cơ sở Humber Summit (Humber Summit Middle School), địa chỉ 60 Pearldale Ave, North York 
M9L 2G9

Để được cập nhật thông tin, vui lòng đăng ký nhận bản tin điện tử của tôi bằng cách gửi email cho tôi theo địa chỉ 
Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca, theo dõi tôi trên Twitter, Instagram và Facebook hoặc truy cập trang web của tôi 
tại www.tdsb.on.ca/Ward4! 

 

Christopher Mammoliti 
Ủy viên Phường 4, Humber River - Black Creek 
Phó Chủ tịch TDSB
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Find Your School &  
School Superintendent:
www.tdsb.on.ca/Find-your/School

Board Office at 416-397-3000  
or GeneralInquiries@tdsb.on.ca

Your School Trustee

Christopher Mammoliti
Ward 4, Humber River - Black Creek

416-395-8787
Christopher.Mammoliti@tdsb.on.ca
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Step
One

Classroom Teacher
Parent Concern Protocol

2021-2022 Information

If you have any questions or concerns, the first 
person to go to is your classroom teacher. The 
classroom teacher can help with:
• Any questions about the classroom
• Classroom rules and consequences
• Homework and assignments

School Principal
If you would like more information or you have 
questions that are beyond the classroom, the  
school principal can help.
• Concerns about an individual school
• Student registration
• Student schedules
• Student suspensions
• Report card concerns
• Classroom concerns
• Code of Conduct
• Safety and security
• Budget and fundraising
• School Council
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Two

School Superintendents
Superintendents are responsible for a 
Network of Schools. They support school staff 
and can be contacted if you have questions 
that have not been answered or for help with:
• Alternate attendance request
• Suspension appeals
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Three

Trustees4
Step
Four

Trustees are your elected community officials. 
They are available to help you with the following 
areas of the TDSB:
• Concerns about your community
• Ideas and suggestions for the Board
• Items on Board Agenda
• Board policies under review
• Board budget
• Collective bargaining

Board Office
You can contact the Board Office directly for any 
questions or concerns related to:
 • Continuing Education
 • Night and summer school
 • Adult education
Phone: 416-397-3000 • Email: GeneralInquiries@TDSB.on.ca

• ESL
• Board documents

PA Days & Holidays  Date

Board-wide PA Day September 2, 2021 

Board-wide PA Day September 3, 2021

Labour Day September 6, 2021

Board-wide PA Day September 8, 2021

Thanksgiving October 11, 2021

Board-wide PA Day November 19, 2021

Winter Break December 20, 2021  
– December 31, 2021

Elementary PA Day January 14, 2022

Secondary PA Day February 2, 2022

Board-wide PA Day February 18, 2022

Family Day February 21, 2022

March Break March 14 - 18, 2022

Good Friday April 15, 2022

Easter Monday April 18, 2022

Victoria Day May 23, 2022

Elementary School PA Day June 3, 2022

Secondary School PA Day June 30, 2022

First day of classes for students is September 9, 2021 
The last day of class for elementary students is June 30, 2022
The last day of class for secondary students is June 29, 2022

Know what’s happening at the TDSB!

 @torontodsb                      toronto.dsb             @tdsb .on.ca

www.tdsb.on.ca/daysofsignificance 

For more information, please visit  
www.tdsb.on.ca/schoolyearcalendar

Days of Significance 


