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Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến của YRDSB 

Kính gởi các Gia đình, 
Chúng tôi hy vọng rằng các con của quý vị đã có một Kỳ nghỉ Tháng Ba an toàn và thú vị. Chúng tôi 
đã và đang tích cực lập kế hoạch cho năm học tới và mặc dù hầu hết học sinh hiện đang đến 
trường học trực tiếp (học tập tại trường), chúng tôi nhận thấy rằng một số gia đình có thể mong 
muốn con mình tiếp tục học trực tuyến. Chính phủ Ontario gần đây đã thông báo rằng các hội đồng 
trường học phải tiếp tục cung cấp cho học sinh phương thức học tập trực tuyến trong năm học 
2022-2023. Theo đó, cho năm học 2022-2023, YRDSB sẽ cung cấp phương thức học tập tại trường 
(face-to-face - F2F) và Học tập Trực tuyến (Virtual Learning) thông qua Trường học Trực tuyến bậc 
Tiểu học (Elementary Virtual School - EVS) và Trường học Trực tuyến bậc Trung học (Secondary 
Virtual School - SVS). Kế hoạch của chúng tôi không bao gồm phương thức học tập kết hợp 
(hybrid) trong năm tới. 

Nếu con quý vị sẽ đến trường học trực tiếp (học tập tại trường) vào năm tới, quý vị không 
cần phải làm gì. 

Nếu quý vị muốn con mình theo học tại một trường học trực tuyến cho năm học 2022-2023 hoặc 
muốn biết thêm thông tin về các trường học trực tuyến của chúng tôi, vui lòng đọc thêm. 

Trường học Trực tuyến bậc Tiểu học 

Đối với những học sinh tham gia học tập trực tuyến: 
● Học sinh sẽ nhận được một lịch trình hàng ngày giống như lịch trình của một ngày học thông 

thường bao gồm giờ ra chơi (giờ nghỉ giải lao) và thời gian ăn trưa.   
● Việc học tập sẽ được thực hiện theo chương trình giảng dạy của Ontario và được tiến hành 

theo các hình thức giảng dạy tương tự như một lớp học thông thường, chẳng hạn như các cơ 
hội học tập trong nhóm lớn và nhỏ, với việc học sinh tương tác với giáo viên và bạn học của các 
em.  

● Học sinh mẫu giáo sẽ có tối thiểu 180 phút mỗi ngày trong ngày học kéo dài 300 phút để tham 
gia học tập theo thời gian thực, trực tiếp (đồng thời) cùng với một giáo viên và Giáo viên Mầm 
non được Chỉ định (Designated Early Childhood Educator - DECE). Thời gian còn lại sẽ là hoạt 
động học tập không đồng thời (không trực tiếp).  

● Học sinh Lớp 1-8 sẽ có tối thiểu 225 phút trong ngày học kéo dài 300 phút để tham gia hoạt 
động học tập theo thời gian thực, trực tiếp (đồng thời) cùng với một giáo viên. Thời gian còn lại 
sẽ là hoạt động học tập không đồng thời (không trực tiếp).  

● Chương trình Tiếng Pháp Tăng cường (French Immersion - FI) có thể được cung cấp trong năm 
2022-2023 nếu khả thi, dựa trên nhu cầu của học sinh/gia đình và các yêu cầu về nhân sự. Nếu 
được cung cấp, các lớp của chương trình Tiếng Pháp Tăng cường có thể bao gồm học sinh 
thuộc nhiều khối lớp. Trong trường hợp chương trình Tiếng Pháp Tăng cường không được 
giảng dạy trực tuyến, trường học hiện tại của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để thảo luận các lựa 
chọn. 

● Những học sinh cần theo học chương trình Tiếng Anh như là Ngôn ngữ Thứ hai (English as a 
Second Language - ESL) sẽ được sử dụng các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh. 

● Việc hỗ trợ những học sinh có các nhu cầu giáo dục đặc biệt là một ưu tiên trong cả hai phương 
thức học tập. Nhân viên giáo dục đặc biệt sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh trong cả hai phương thức. 
Vào tháng 9, trường học trực tuyến sẽ liên hệ với gia đình của những học sinh có IEP để tham 
khảo ý kiến về IEP của con họ. Trường học trực tuyến sẽ liên hệ với gia đình của những học 
sinh trong Lớp học trong Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt (Special Education Community 
Classes) với thông tin chi tiết về Google Classroom và giờ học trực tuyến. 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Các Câu hỏi Thường gặp về Trường học Trực tuyến dành 
cho các gia đình của chúng tôi. 

Trường học Trực tuyến bậc Trung học  
● Học sinh Lớp 9-12 nhận được một lịch trình hàng ngày giống như lịch trình bốn tiết học thông 

thường bao gồm bốn tiết học mỗi tiết kéo dài 75 phút và một thời gian ăn trưa chung. 
● Mỗi tiết học kéo dài 75 phút sẽ bao gồm tối thiểu 60 phút học trực tiếp (đồng thời). 
● Việc học tập sẽ được thực hiện theo chương trình giảng dạy của Ontario và được tiến hành 

theo các hình thức giảng dạy tương tự như một lớp học thông thường, chẳng hạn như các cơ 
hội học tập trong nhóm lớn và nhỏ, với việc học sinh tương tác với giáo viên và bạn học của các 
em. 

● Các Môn học Bắt buộc được giảng dạy từ lớp 9-12 và một số lượng hạn chế các môn học tự 
chọn được giảng dạy từ lớp 9-12. Điều quan trọng cần lưu ý là, giống như bất kỳ trường học 
nào, nhu cầu của học sinh sẽ ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch môn học diễn ra liên tục và một 
số môn học có thể không được giảng dạy. Trường Trực tuyến bậc Trung học sẽ diễn ra theo 
cùng các mốc thời gian lập kế hoạch và sắp xếp lịch trình môn học như các trường học hoạt 
động theo lịch năm học thông thường. 

● Các gia đình và học sinh được khuyến khích xem Lịch Môn học của Trường học Trực tuyến bậc 
Trung học vì không có các chương trình chuyên biệt không bắt buộc, bao gồm Xếp lớp Nâng 
cao (Advance Placement), Tú tài Quốc tế (International Baccalaureate), Nghệ thuật, Chuyên 
ngành Kỹ năng Cao (SHSM), Tiếng Pháp Tăng cường. Tất cả các Lớp Giáo dục Đặc biệt đều 
được cung cấp từ lớp 9-12. 

● Việc hỗ trợ học sinh có các nhu cầu giáo dục đặc biệt là một ưu tiên trong cả hai phương thức 
học tập. Nhân viên giáo dục đặc biệt sẽ tiếp tục hỗ trợ học sinh trong cả hai phương thức. Vào 
tháng 9, trường học trực tuyến sẽ liên hệ với gia đình của những học sinh có IEP để tham khảo 
ý kiến về IEP của con họ. Trường học trực tuyến sẽ liên hệ với gia đình của những học sinh 
trong Lớp học trong Cộng đồng về Giáo dục Đặc biệt (Special Education Community Classes) 
với thông tin chi tiết về Google Classroom và giờ học trực tuyến. 

● Học sinh lớp 9 - 12 có thể truy cập thêm thông tin môn học thông qua Tài khoản MyPathway 
Planner của mình. Có thể truy cập tài khoản này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của hội 
đồng. Điều quan trọng cần lưu ý là không phải tất cả các môn học đều sẽ được giảng dạy và 
không phải tất cả các môn học đều được giảng dạy cho tất cả các tiết học vì việc giảng dạy môn 
học phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm nhu cầu của học sinh. 

● Chúng tôi khuyến khích những học sinh và gia đình có thắc mắc về các lựa chọn sau bậc trung 
học mà yêu cầu các môn học cụ thể thì nên liên hệ với Nhân viên Cố vấn (Guidance Staff) của 
trường học hiện tại của mình. Tất cả học sinh có thể đặt lịch hẹn với nhân viên Cố vấn để thảo 
luận bất kỳ câu hỏi nào về lộ trình lựa chọn môn học. 

● Như Bộ đã cho biết, các môn học được theo học trong trường học trực tuyến không thể được 
tính vào hai tín chỉ eLearning bắt buộc phải có để tốt nghiệp. Thông tin thêm về yêu cầu này sẽ 
được chia sẻ với tất cả các gia đình vào mùa xuân này. 

● Các câu lạc bộ và sự kiện ngoại khóa sẽ được tổ chức trực tuyến. 
● Những học sinh năm cuối đăng ký vào Đại học hoặc Cao đẳng sẽ thực hiện việc này thông qua 

Trường học Trực tuyến bậc Trung học của YRDSB và tên trường “Trường học Trực tuyến bậc 
Trung học của YRDSB” (“YRDSB Secondary Virtual School”) sẽ xuất hiện trên bằng tốt nghiệp. 

● Những học sinh năm cuối sẽ có thể tham dự Lễ Tốt nghiệp của Trường học Trực tuyến bậc 
Trung học. 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Các Câu hỏi Thường gặp về Trường học Trực tuyến dành 
cho các gia đình của chúng tôi. 

Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến 

Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến dành cho những học sinh của Hội đồng Trường 
học Khu vực York (York Region District School Board - YRDSB) muốn chuyển sang Trường học 
Trực tuyến bậc Tiểu học hoặc Trung học trong toàn bộ năm học 2022-2023. Biểu mẫu này dành 
cho cha mẹ/người giám hộ hoàn thành và một biểu mẫu chuyển đổi riêng phải được hoàn thành 
cho mỗi trẻ yêu cầu được chuyển đổi sang một trường học trực tuyến của YRDSB. Vui lòng thảo 
luận với con của quý vị trước khi nộp Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến này. 

Các gia đình chia sẻ trách nhiệm về việc ra quyết định phải đi đến thỏa thuận trước khi hoàn thành 
biểu mẫu này. Khi lựa chọn phương thức học tập, học sinh và gia đình cần hiểu rằng học sinh sẽ 
duy trì việc học tập theo phương thức đã lựa chọn trong toàn bộ năm học. Chúng tôi nhận thấy rằng 
việc đưa ra quyết định này tại thời điểm này có thể rất khó khăn đối với các gia đình. Tuy nhiên, 
thông tin này là cần thiết cho việc tạo ra một thời khóa biểu trường học hiệu quả và thuận lợi. 

Nếu quý vị muốn quý vị/con của quý vị theo học tại trường học trực tuyến bậc tiểu học hoặc trung 
học cho năm học 2022-2023, vui lòng hoàn thành Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực 
tuyến sau đây . 

QUAN TRỌNG: Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến sẽ được mở từ ngày 31 tháng 
3 đến ngày 7 tháng 4. 

Sau khi gửi Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến, quý vị sẽ nhận được một email xác 
nhận rằng quý vị đã gửi Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến cho việc Học tập Trực 
tuyến trong năm học 2022-2023. Nếu quý vị phát hiện lỗi khi nhận được email xác nhận của mình, 
vui lòng gửi lại một Biểu mẫu Chuyển đổi sang Trường học Trực tuyến mới trước khi biểu mẫu 
đóng vào ngày 7 tháng 4 năm 2022. 

QUAN TRỌNG: Biểu mẫu nộp mới nhất sẽ được sử dụng như là quyết định cuối cùng của quý vị 
cho toàn bộ năm học 2022-2023. 

QUAN TRỌNG: Học sinh tham gia học tập trực tiếp trong toàn bộ năm học 2022-2023 thì không 
cần nộp biểu mẫu này. Chúng tôi biết rằng các gia đình có nhiều câu hỏi về việc quay trở lại trường 
học và chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với quý vị khi có thông tin và sẽ chia sẻ thông tin, video 
và các nguồn hỗ trợ trên trang web của Hội đồng tại www.yrdsb.ca/school-reopening. 

 

**Thông tin thu thập trên biểu mẫu này được thu thập theo thẩm quyền của Đạo luật Giáo dục thuộc Luật Sửa 
đổi của Ontario (R.S.O.) năm 1990, chương E.2, phần 8.1, và sẽ được Hội đồng Trường học Khu vực York 
sử dụng để quản lý chung các trường học của chúng tôi. Tất cả thông tin cá nhân được thu thập trên biểu 
mẫu này sẽ được lưu giữ theo Đạo luật Tự do Thông tin và Bảo vệ Quyền riêng tư của Thành phố (Municipal 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act), Luật Sửa đổi của Ontario (R.S.O.) năm 1990, chương 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
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M.56, phần 29. Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc thu thập thông tin trên biểu mẫu này có thể được 
chuyển đến research.services@yrdsb.ca. 

mailto:research.services@yrdsb.ca

