Quan trọng: Các Trường học thuộc OCDSB (Hội đồng Trường học Công giáo Ontario) Chuyển
sang Học tập Từ xa từ Ngày 4 Tháng 1
Kính gởi các Gia đình thuộc OCDSB,
Hôm nay, Chính quyền Ontario đã thông báo đóng cửa toàn tỉnh để ngăn chặn sự lây lan của
COVID-19. Điều này ảnh hưởng đến trường học và học sinh sẽ không trở lại trường học trực
tiếp vào ngày 4 tháng 1 theo kế hoạch.
OCDSB (Hội đồng Trường học Công giáo Ontario) đã chuẩn bị cho khả năng này và tất cả các
lớp học trực tiếp của bậc tiểu học và trung học sẽ chuyển sang học tập từ xa dưới sự hướng
dẫn của giáo viên sau kỳ nghỉ mùa đông. Những học sinh theo học OCV (Ottawa-Carleton
Virtual, Trường học Trực tuyến Vùng Ottawa-Carleton) sẽ tiếp tục lịch học như thường lệ của
mình bắt đầu từ ngày 4 tháng 1.
Dưới đây là tổng quan những gì sẽ xảy ra vào tháng 1:
Trường học thuộc bậc Tiểu học:
 Việc học tập từ xa sẽ được thực hiện từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 1, đến Thứ Sáu, ngày 8
tháng 1 năm 2021.
 Trong thời gian học tập trực tuyến, học sinh sẽ thực hiện theo lịch học tại trường (giờ
bắt đầu và kết thúc, cũng như những giờ nghỉ để ăn uống và giờ ra chơi đã được thiết
lập tại trường học).
 Mỗi ngày, việc học của học sinh sẽ được xếp lịch dựa trên những yêu cầu hàng ngày
của Bộ đối với việc học tập, sử dụng cả việc dạy và học diễn ra đồng thời (synchronous)
và không đồng thời (asynchronous):
Học sinh mẫu giáo – 180 phút các cơ hội học tập diễn ra đồng thời (120 phút
diễn ra không đồng thời) một ngày trong giờ học theo lịch học thông thường
Học sinh lớp 1-8 – 225 phút các cơ hội học tập diễn ra đồng thời (75 phút diễn ra
không đồng thời) một ngày trong giờ học theo lịch học thông thường.
 Giáo viên sẽ điểm danh mỗi ngày.
 Trọng tâm của Thứ Hai, ngày 4 tháng 1, sẽ là hỗ trợ việc chuyển tiếp sang học tập từ
xa.
 Cha mẹ có thể trông đợi nhận được một email từ giáo viên của con mình vào hoặc
trước ngày 4 tháng 1 năm 2021.
 Theo kế hoạch, các lớp học tại trường sẽ được thực hiện trở lại vào Thứ Hai, ngày 11
tháng 1.
Bậc trung học:
 Việc học từ xa sẽ diễn ra từ Thứ Hai, ngày 4 tháng 1 đến Thứ Sáu, ngày 22 tháng 1
năm 2021.
 Lịch học hàng ngày sẽ được điều chỉnh trong thời gian đóng cửa để cho phép:
o cả hai nhóm cố định (cohort) (A và B) học cùng nhau
o cả hai môn học được dạy mỗi ngày, và
o học sinh sẽ có hai khoảng thời gian học tập cùng giáo viên kéo dài 112.5 phút
mỗi ngày.
 Việc điểm danh sẽ được thực hiện hàng ngày.
 Học sinh, cha mẹ và người giám hộ có thể trông đợi nhận được một email từ trường
học vào hoặc trước ngày 4 tháng 1 với các thông tin chi tiết hơn về lịch học và sự
chuyển tiếp, bao gồm thông tin cho những học sinh cần có một thiết bị.





Vào Thứ Hai, ngày 4 tháng 1, học sinh cần kiểm tra Google Classroom hoặc Môi
trường Học tập Trực tuyến (Virtual Learning Environment, VLE) để biết các cập nhật từ
giáo viên và chuẩn bị cho việc học từ xa.
Tại thời điểm này, theo kế hoạch, các lớp học trực tiếp sẽ được thực hiện trở lại vào
tuần bắt đầu vào ngày 25 tháng 1 năm 2021.

Những Học sinh Ghi danh vào các Lớp thuộc Chương trình Giáo dục Đặc biệt
 Những học sinh có nhu cầu giáo dục đặc biệt sẽ tiếp tục được giáo viên phụ trách lớp
của các em hỗ trợ trong khoảng thời gian này.
 Những học sinh ghi danh vào các lớp học của chương trình chuyên biệt đã học theo mô
hình kết hợp và hình thức học này sẽ được tiếp tục. Vào ngày 4 tháng 1, học sinh thuộc
các lớp này sẽ bắt đầu bằng việc tập trung vào học tập từ xa.
 Cha mẹ và người giám hộ của những học sinh ghi danh vào các lớp học thuộc chương
trình chuyên biệt có thể trông đợi nhận thêm thông tin từ giáo viên phụ trách lớp vào
hoặc trước ngày 4 tháng 1 năm 2021.
Các chương trình chăm sóc trẻ và chăm sóc trước và sau giờ học
 Các Chương trình Chăm sóc Trước và Sau Giờ học (Extended Day Programs, EDP)
của OCDSB sẽ đóng cửa từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 1 và sẽ mở cửa trở lại vào ngày
11 tháng 1.
 Các chương trình dành cho trẻ sơ sinh, trẻ trong độ tuổi tập đi và tiền học đường do các
nhà cung cấp thuộc bên thứ ba quản lý có thể hoạt động tùy thuộc vào các hạn chế. Vui
lòng kiểm tra với nhà cung cấp của quý vị.
 Các chương trình dành cho Trẻ sơ sinh, Trẻ trong đội tuổi Tập đi và Tiền học đường
của OCDSB sẽ mở của trong tuần từ ngày 4-8 tháng 1 và sau đó.
 Các Trung tâm Giáo dục Sớm Ontario và Gia đình (Early ON and Family Centres) sẽ
chuyển sang cung cấp các hoạt động trực tuyến từ ngày 4-8 tháng 1. Các hoạt động
trực tiếp sẽ được thực hiện trở lại vào ngày 11 tháng 1.
Các Văn phòng Hành chính
 Các Tòa nhà Hành chính sẽ vẫn đóng cửa đối với công chúng và chỉ những nhân viên
được chỉ định mới có thể ra vào một cách hạn chế.
Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để hưởng ứng thông báo của Bộ nhanh hết mức và với nhiều
thông tin hết mức có thể. Nếu có thêm bất kỳ thay đổi nào trong thời gian nghỉ đông, chúng tôi
sẽ gởi thêm thông tin cập nhật.
Năm nay là một năm nhiều khó khăn đối với tất cả mọi người. Thông báo hôm nay là một lời
nhắc nhở quan trọng về việc cần phải tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng. Tôi xin chúc quý
vị cùng gia đình một kỳ nghỉ mùa đông an toàn và mạnh khỏe.
Trân trọng,
Camille Williams-Taylor
Giám đốc Giáo dục

