Kính gửi quý vị phụ huynh/ người giám hộ,
Tôi viết thư này để thông báo cho quý vị biết về những thay đổi mà quý vị có thể nhận thấy trong những
tuần cuối cùng của năm học vào tháng Sáu. Thông thường trong thời gian này, hầu hết các học sinh
trung học đang chuẩn bị và làm bài kiểm tra cuối năm. Đây là một khoảng thời gian bận rộn cho các em
học sinh, và trong những năm qua, các trường có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau xung quanh
việc các em học sinh có mặt tại trường trong thời gian này.
Bộ Giáo dục gần đây đã có những thay đổi trong lịch học, bắt đầu có tác động từ năm học 2013/2014.
Tôi ủng hộ và hoan nghênh những thay đổi này. Đối với học sinh trung học, sự thay đổi quan trọng nhất
liên quan đến thời gian giảng dạy vào kì thi cuối năm. Tuân thủ theo quy định của chính phủ, Học Khu
Vancouver hiện nay đòi hỏi các trường học tổ chức hoạt động học tập cho các em học sinh trung học
không phải thi cuối năm. Những hoạt động này sẽ được kéo dài cho đến khi nghỉ hè (bắt đầu từ ngày 27
tháng 6).
Đối với quý vị phụ hyunh, điều này có nghĩa là Học Khu Vancouver sẽ tiếp tục tạo điều kiện giáo dục cho
các em học sinh trong giờ học thông thường trong suốt tháng Sáu. Chương trình giáo dục cho các em có
điều kiện đặc biệt cũng sẽ tiếp tục và không bị gián đoạn cho đến hết ngày 26 tháng 6 .
Như thường lệ, nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, tôi khuyến khích quý vị liên lạc với trường của con em
quý vị để biết thêm chi tiết. Các nhân viên của trường sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi mà quý vị có.
Chân thành,
Tiến sĩ Steve Cardwell,
Giám đốc/CEO
Học khu Vancouver

