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Trong một thế giới đang có nhiều thay đổi, John F. 

Ross C.V.I. là trường học với một cộng đồng đa dạng, 

luôn nỗ lực tạo dựng một môi trường an toàn, biết 

quan tâm lẫn nhau và có nền giáo dục dựa trên sự tôn 

trọng, là nơi mà mỗi học sinh có nhiều cơ hội để phát 

triển các kỹ năng, kiến thức, và những cách thức thiết 

yếu cho sự học tập lâu dài suốt cuộc đời. 

 

John F. Ross C.V.I. 
 

21 Meyer Drive 

Guelph, ON  

N1E 4H1 

 

Điện Thoại: 519-822-7090 

Điện Tín: 519-822-6366 
 

Mạng  www.ugdsb.ca/jfr  

www.ugdsb.ca/jfr/councils 
 

Ms. Beth Burns        Hiệu Trưởng 
 
Mr. Joe  Burns            Hiệu Phó 
(Phụ trách những học sinh có tên họ bă  t đâ  u với mẫu tự A đến G) 

 

 

Ms. Carolyn Chesney    Hiệu Phó 
(Phụ trách những học sinh có tên họ bă  t đâ  u với mẫu tự H đến N) 

 

 

Mr. Brent Bloch          Hiệu Phó 
(Phụ trách những học sinh có tên họ bă  t đâ  u với mẫu tự O đến Z) 

 
 
Kính Gởi Phụ Huynh/Người Giám Hộ: 

 

Hân hoan chào mừng tất cả học sinh và phụ huynh mới gia nhập 
vào trường John F. Ross C.V.I.  Để giúp các em thành công ở cấp 
bậc trung học, quý vị nên khích lệ con em học tập siêng năng, hỏi 
bài thầy cô khi cần và tham gia các hoạt động ngoại khóa của 
trường John F. Ross C.V.I.  Chúng tôi cũng khuyến khích các học 
sinh của trường thực hành tôn chỉ là “Tôn Trọng.  Nó Có Tác 
Động Hai Chiều.  Cho đi và Nhận Lại.  Ích Lợi Mọi Người!” 
 
Mến Chào, 

 

Beth Burns, Hiệu Trưởng  
 
Cẩm nang này đã được soạn thảo bởi Hội Đồng Trường, với sự hỗ trợ của các 

nhân viên và lực lượng hành chánh của trường John F. Ross C.V.I. và được tài 

trợ một phần bởi Quỹ Phụ Huynh Mở Rộng của Ban Giáo Dục (PRO). 

 

http://www.ugdsb.on.ca/jfr


 

ĐIỂM DANH 
 

 

Giờ Học: 9:05 sáng đến 3:20 chiều 
 

Trường mở cửa: 8:30 sáng đến 4:30 chiều 

 
Đi học đều đặn là một trong những yếu tố quan trọng nhất để có thành 
quả học tập tốt.  Do vậy, chúng tôi đặc biệt khuyến khích học sinh đê  n 
lớp mỗi ngày.  Mỗi buổi giảng là một ngày học quan trọng và chúng tôi 
khuyến khích quý vị chỉ nên cho phép các em nghỉ học khi nào thật cần 
thiết. 
 
Thỉnh thoảng các em bị bịnh hoặc trong trường hợp gia đình có việc 
khẩn cấp la   những ly   do chính đáng duy nhâ  t cho viê  c các em nghỉ học.  
Học sinh cần phải mang giâ  y xin phe  p do cha mẹ hoặc người giám hộ 
viết xác minh việc vắng mặt của các em.  Xin vui lòng gọi cho gia  o viên 
trong ngày các em vắng mặt nếu hôm đó có ba  i kiểm tra hoặc phải nộp 
một bài tập quan trọng.  Nếu vắng mặt có lý do chính đáng và có xin 
phép thì học sinh sẽ được cơ hội khác để được chấm điểm/làm bài 
kiểm/nộp bài bù cho ngày vắng mặt mà ngày đó có kiểm tra hoặc phải 
nộp bài tập.  Hệ thống điểm danh tra   lời tự động của trường John F. 
Ross CVI (Aizan) sẽ gọi điện thoại về nhà cho mỗi em học sinh nào vắng 
mặt một hay nhiều tiết học. 
 
Nên cô   gă ng sắp xếp các cuộc hẹn (khám bịnh, nha sĩ, cá nhân, liên quan 
đến công ăn việc làm) ngoài giờ học. 
 
Đê   giúp quý vị kiểm tra sau này, chúng tôi đề nghị quý vị nên lưu trữ các 
chi tiết về những ngày nào con em mình vắng mặt vì bị bịnh hay vì một 
lý do chính đáng nào khác. 
 
Ghi chú: Học sinh không bị xem là vắng mặt khi tham gia các hoạt 
động cu  a trường như đi tham quan, học và sinh hoạt ngoài phạm vi 
trường, hoặc các buổi thể thao mà các em đại diện cho trường.  Tham 
gia ngoại khóa là những hoạt động quan trọng của việc học tập. 
 
Chúng tôi không muô  n các em đến trường khi bị bịnh.  Năng suất học 
tập sẽ bị giảm sút và bịnh có thể sẽ kéo dài hơn vì phải đi học.  Các học 
sinh nên chăm sóc sức khỏe để chóng trở lại học.  Xin phụ huynh khuyên 
con em không nên đi làm thêm nhiê  u giờ, nhất là các buổi tối trong 
tuần. 
 
Trung Tâm Ho  c Sinh Thă  ng Lợi: Trường ho  c cung câ  p mô  t pho  ng ta  i liê  u 
– “The Hub” – cho ho  c sinh du  ng đê   ho  c lâ  y la  i ti  n chi  , mô  t chô   yên ti  nh 
đê   la  m ba  i kiê m, la  m ba  i tâ  p, va   la   chô   cho ca  c ho  c sinh bi   pha  t đi  nh chi   
trong trường, v.v. Xin khuyê  n khi  ch con em tâ  n du  ng cơ hô  i na  y! 

GIÚP CON EM THÀNH CÔNG HƠN 
 

Thẻ Học Sinh:  Chỉ đóng lệ phí một năm là $35, học sinh sẽ được phát thẻ 

học sinh của trường John F. Ross.  Lê  phi   được du  ng đê  chi tra   nhiê  u hoa  t 

đô  ng ngoa  i kho  a va  câu la  c bô   ta  i Ross.  Ho c sinh pha  i đo  ng lê   phi   đê   được 

tham gia ca  c chương tri  nh, câu la  c bô  , hay ca  c đô  i thê   thao.  Xin cho hiệu 

phó cu  a mi nh biết nếu chi phí này gây khó khăn về tài chính cho quý vị.  
 

Thẻ học sinh được sử dụng vào nhiều mục đích.  Thẻ được dùng khi mượn 

sách thư viện, tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường John F. Ross 

như các câu lạc bộ, các đội thể thao, và tham gia các buổi sinh hoạt tổ chức 

bởi hội đồng học sinh trường bao gồm cả các buổi liên hoan khiêu vũ.  Tất cả 

học sinh phải luôn luôn mang theo thẻ học sinh khi ở trường để sẵn sàng 

xuất trình khi được yêu cầu.  Đây là một trong những phương pháp nhận 

định ai là thành viên của trường Ross.  Thẻ học sinh cũng được dùng để nhận 

diện khi đi xe buýt nhà trường cho các học sinh được phép đi xe này. 
 

http://www.SchoolInfoApp.com 
 

Quyê  n niên gia  m năm ho  c se  được ba  n với gia  $35.00.   

 

Phụ huynh/người giám hộ có thể giúp cách nào? 

• Làm quen với phương pháp học bài, làm bài tập về nhà, và các đề án 

thi  ch hợp cu  a ca c em.  Giữ chă  c những kỳ vọng cao trong việc học tập 

của con em nhưng tránh la rầy.   

• Đại đa số các môn học đều có bài học về nhà thường xuyên.  Học sinh 

nên sử dụng lịch điện thoại của họ để viết xuống các bài tập về nhà cũng 

như các bài tập quan trọng.  Xin quan sát các em trong vấn đề này. 

•    Kiểm tra xem các em có hiểu mô  i bài tập hay không. 

• Giành thời gian và nâng đỡ các em.  Cho các em có nơi chốn rộng rãi và 

yên lặng cần thiết để học.  Giúp các em trong vấn đề học tập với tư cách 

là một người trợ lực nâng đỡ các em chứ không phải làm bài dùm cho 

các em. 

• Đọc với con em về điều luật ăn cắp văn hay ý của người khác làm của 

mình (luật này có trong trên mạng tại): 

      https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-

plagiarism 

• Thường xuyên liên lạc với các giáo viên.  Các nhân viên/giáo viên của 

trường luôn nỗ lực vê   thành đạt cu  a ca  c em.  Nếu quý vị liên lạc với giáo 

viên, họ sẽ gọi lại trong vòng 48 tiếng. 

• Khuyến khích con em quý vị nói chuyện với giáo viên nếu thiếu bài vì nghỉ 

học. 

• Nếu vắng mặt dài hạn quá một tuần, hoặc nếu con em quý vị bị thương 

nặng, xin liên lạc với hiệu phó. 

http://www.schoolinfoapp.com/
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-plagiarism


 

TÔI PHẢI LÀM GÌ KHI CON EM CỦA TÔI 
 

...nghỉ học? 
Viết một lá thư giải thích lý do vắng mặt cho con em quý vị đem đến 
trường khi trở lại học.  Phải đưa lá thư này cho từng giáo viên của mỗi 
tiết học ký tên và nộp cho giáo viên dạy tiết học cuối cùng.  Gọi điện 
thoại cho các giáo viên nếu trong ngày có bài kiểm, bài thi, buổi thuyết 
trình hay có một đề án quan trọng phải nộp. 
 

...trễ học? 
Gởi một lá thư giải thích lý do cho học sinh đem theo khi vào lớp. 
 

...phải rời trường trong ngày vì có hẹn? 
Gởi một lá thư cho học sinh mang vào buổi sáng trong đó nói rõ thời 
gian xin phép ra khỏi trường (và nếu có trở lại học tiếp).  Học sinh phải 
mang thư này đến văn phòng hiệu phó để xin phép và đăng ký vào sổ 
trước 9 giờ sáng. 
 

...cảm thấy bịnh và không thể tiếp tục ngồi học trong lớp? 
Học sinh phải báo cho văn phòng hiệu phó.  Phụ huynh/người giám hộ sẽ 
được thông báo để cho phép con em về.  Nếu không thể liên lạc được 
với quý vị trong giờ học của con em quý vị, vui lòng cho biết số điện 
thoại và tên của người chịu trách nhiệm cho con em quý vị trong trường 
hợp khẩn cấp. 
 

...cần được tôi liên lạc trong giờ học? 
Khi có vấn đề khẩn cấp trong gia đình mà thôi, giải thích cho văn phòng 
trường biết lý do thì học sinh sẽ được trường liên lạc. 
 

...cần dùng điện thoại? 
Điện thoại văn phòng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.  
Việc sử dụng điện thoại di động sẽ tùy vào mỗi giáo viên lớp học. 
 

...có vấn đề cá nhân? 
Liên lạc với văn phòng trường và xin nói chuyện với Nhân Viên Tư Vấn, 
giáo viên tư vấn về Thanh Thiếu Niên, y tá, giáo viên hay hiệu phó. 
 

...có các vấn đề sức khỏe kinh niên? 
Vui lòng cho trường biết các chi tiết cá nhân này trong giấy nộp vào đầu 
niên học cũng như cập nhật các chi tiết cho văn phòng trường biết sau 
đó nếu cần thiết. 
 

...thấy khóa học khó quá, dễ quá, bài tập nhiều quá? 
Trước hết nên thảo luận với giáo viên của bộ môn học và sau đó là Nhân 
Viên Tư Vấn.  Co   ke  m Toa  n trong giờ trưa. 
 

...bị mất một vật quý giá? 
Kiểm tra hộp trả đồ thất lạc ở văn phòng hiệu phó.  Báo cho hiệu phó 
biết là bị mất đồ. 
 

...cần nộp bài ngoài giờ học? 
Sắp xếp với giáo viên của môn học – văn phòng không nhận bài tập của 
học sinh. 

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ 
 

Khoa Tư Vấn và Chương Trình Vừa Học Vừa Làm 

Ca  c nhân viên tư vấn trợ giúp học sinh và phụ huynh trong việc chọn khóa học, 
hoạch định sự nghiệp tương lai, lập kế hoạch học tập, các vấn nạn cá nhân. 
 

John F. Ross co   mô t sô  chương tri nh đa o ta  o la  nh đa  o va  hư ng dâ  n nghê   nghiê  p 

cho ho  c sinh, vi   du  , DaVinci, Co-op, Specialist High Skills Major.  Xem trong ma  ng 

cu a trư ng đê   biê t vê   ca  c chương tri nh đang co  .  Nê  u con em thi  ch bâ t c  chương 

tri  nh na  o, ha  y ti  m hư ng dâ  n va  bă  t đâ  u kê   hoa  ch cho viê  c na  y bă  t đâ  u l p 9/10. 
 

Các Dịch Vụ Hỗ Trợ 

The Nhân Viên Tư Vấn Thanh Thiếu Niên và Nhân Viên Xã Hội giúp học sinh đối 
diện với những căng thẳng, sự bồn chồn, những nỗi âu lo tương quan, và các vấn 
nạn khác.  Sĩ Quan Liên Lạc từ Lực Lượng Cảnh Sát Guelph được gởi đến trường 
theo tiêu chuẩn bán thời gian, đê  co   sự hiện diện tô  t đe  p, sĩ quan co  n cộng tác 
trong việc tư vấn và nâng đỡ tinh thần cho học sinh. 
 

Xin lưu ý rằng tất cả mọi chuyện thảo luận sẽ được giữ kín trừ phi sức khỏe hay 
an toàn của học sinh có thể bị nguy hại. 
 

Nếu muốn liên lạc với bất cứ một trong các dịch vụ này, xin gọi cho nhà trường 
qua số điện thoại 519-822-7090, ext 320. 
 

BỘ PHẬN GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT 
 

Bộ Phận Giáo Dục Đặc Biệt cung cấp các chương trình và các dịch vụ để đáp ứng 
nhu cầu cần thiết cho những học sinh được nhận đi  nh là cần sự giúp đỡ đặc biệt 
trong thời gian học ở John F. Ross.   
 

Các học sinh ngoại lệ này sẽ được cung cấp sự hỗ trợ như đã đề ra trong Kế 
Hoạch Giáo Dục Cá Nhân (IEP), soạn bởi các nhân viên của Bộ Giáo Dục Đặc Biệt 
và các giáo viên lớp học.  Vâ  n đê   liên lạc thường xuyên giữa các nhân viên của Bộ 
Giáo Dục Đặc Biệt, các giáo viên lớp, học sinh và phụ huynh là việc nhất thiết.  
 

Để biết thêm chi tiết, Hướng Dẫn Cho Phụ Huynh về Chương Trình Giáo Dục Đặc 
Biệt và Chương Trình Giáo Dục Đặc Biệt của Sở Giáo Dục có đăng trên mạng 
http://www.ugdsb.ca mở trong phần “Programs”.   
 

Nếu quý vị cần sự giúp đỡ gì, xin liên lạc với chúng tôi tại số 519-822-7090, ext 
341. 

 

NGƯ I HO C TIÊ NG ANH NGÔN  
 

Khoa ELL co   li  ch sử lâu da  i vê   viê  c trợ giu  p ca  c Di Dân Mới Đê  n Canada cu  ng như 
ca  c Ho c Sinh Quô  c Tê   với viê  c pha  t triê  n kha   năng Tiê  ng Anh.  Ngoa  i viê  c ta  o 
thêm sự ha  o hứng va  hữu i  ch cho lớp ho  c, khoa na  y co  n khuyê  n khi  ch ho  c sinh bô  i 
đă  p cho cuô  c sô  ng bă ng ca  ch tham gia va  o hoa  t đô  ng ngoa  i kho a ở trường.  Khi 
tham gia ma  nh me   ở trường va  cô  ng đô ng đi  a phương ho  c sinh se   tiê  p tu  c pha  t 
triê  n ca c kha   năng giao tê   va   ngôn ngữ giu p ca c em co  cuô  c sô ng y   nghi a va  tha  nh 
công sau khi rời trung ho  c. 

 

Đê   liên la  c với khoa, điê n thoa  i trường ta i 519-822-7090, ext. 411. 

http://www.ugdsb.ca/


 

                            HÔ I ĐÔ NG TRƯ NG 
 

Hô  i Đô  ng Trường John F. Ross bao gô  m phu   huynh, nhân viên, hiê  u trưởng 
va   đa  i diê  n Hô  i Đô  ng Ho  c Sinh, va   ho  p ha  ng tha  ng.  Hô  i Đô  ng Trường cô  ng 
ta  c với nhân viên va   hiê u trưởng đê   cô  vâ  n va  cho y   kiê n vê   ca c vâ  n đê   như 
an toa  n ở trường, ca  c kê   hoa  ch ca  i tiê  n cu  a trường, va   cơ hô  i tăng trưởng 
cu  ng như nêu lên những quan tâm đê  n phu   huynh va   cô ng đô  ng ho  c sinh.  
Điê m chi  nh la   ca  c viê c va   vâ  n na  n chung cho toa  n trường thay vi   ca   nhân.  
 

Hô  i Đô  ng Trư ng cô   vo   va   khuyê  n khi  ch liên la  c gi a gia đi  nh, trư ng ho  c va   
cô  ng đô  ng giu  p ca  c gia đi  nh năng đô  ng chia se   tra  ch nhiê  m vê   viê c gia o du  c 

con ca  i. 
 

Ha  y cô  ng ta  c – mo  i ngư i đê  u đư c hoan nghênh!  Ca  c buô  i ho  p thư ng rơi 

va  o nga y Th  Ba th  3 mô  i tha ng va  o 7 tô  i ta  i Pho  ng Ăn Trưa (pho  ng 232).  

Co   ba  ng chi   dâ  n va  o pho  ng ho  p da  n   ca  c c a ngoa  i va o ca  c tô  i ho  p. 
 

Xin liên lạc với chúng tôi tại số scjfross@gmail.com hay va o trang ma ng cu a 
trường đê  biê t thêm chi tiê t:  http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-
council 

 

CA C HỘI ĐỒNG HỌC SINH TỰ TRỊ 
 

Hội Đồng Học Sinh 
Hội Đồng học sinh là tổ chức được thành lập qua việc bầu cử/chỉ định để 
đại diện các hoạt động học sinh và các ban ngành không thuộc va  o ca c 
nho  m thể thao.  Các đại diện từ các lớp được đê   cử bởi gia o chức đê   trở 
nên tha  nh viên cu  a Hội Đồng Học Sinh Câ  p Nho   hay Lớn (tu  y theo lớp).  Ca  c 
tha  nh viên ban châ  p ha  nh được bâ  u bởi Hội Đồng, ngoa  i trừ  Chu   Ti  ch va   
Pho   Chu  Ti  ch được bâ  u bởi toa n thê   ho  c sinh mô  t ca  ch dân chu  .  Mục đích 
của Hội Đồng Học Sinh là tổ chức các chương trình có ý nghĩa và hữu ích 
cho học sinh có những tài năng và sở thích khác nhau song song với chương 
trình giáo dục. 
 

Hội Đồng Thể Thao 
Hội Đồng Thể Thao là một tổ chức tình nguyện để cung cấp cho các học 
sinh chương trình thể thao trong trường nhằm hỗ trợ các hoạt động thể 
thao ngoài trường.  Mục đích của Hội Đồng Thể Thao là kêu gọi càng nhiều 
học sinh tham gia vào các hoạt động thể thao và các sinh hoạt xã hội càng 
tốt.  Mo  i người đều được hoan nghênh. 
 

Hội Đồng Nghệ Thuật 
Hội Đồng Nghệ Thuật là một tổ chức tình nguyện chịu trách nhiệm cho các 
hoạt động liên quan đến nghệ thuật của trường John F. Ross.  Họ đại diện 
cho văn, nhạc, kịch và nghệ thuật tranh ảnh.  Tất cả các học sinh đều được 
hoan nghênh tham gia các buổi tô  ng họp. 
 

Hội Đồng Tốt Nghiệp 

Các thành viên của tổ chức này là học sinh trong năm cuối trước khi tốt 

nghiệp.  Mục đích chính cu  a nho  m na  y là sắp xếp các việc cho những học 

sinh sắp tốt nghiệp. 

                  CÁC ĐỘI THỂ THAO 

 
Ca  c đô i co   thê   thay đô  i mô  i năm 
 
 

Mùa Thu (Tháng 9-11) 
Bo  ng Cha  y 
Bo  ng Rô  (Nữ cấp nhỏ và cấp lớn) 
Cross Country  
Đa nh Gôn  
Field Hockey (Nữ) 
Bo  ng Bâ  u Du c (Football My  ) 
Thê  Thao Giao Hữu Trong Trường Đá 
Banh (Nam cấp nhỏ và cấp lớn) 
Tennis 
Bóng Chuyền (Nam cấp nhỏ và cấp lớn) 
 
 

Mùa Đông (Tháng 11-3) 

Bo  ng Rô  (Nam cấp nhỏ và cấp lớn) 

Trượt tuyết cross-country 

Môn bi đá trên tuyết 

Hockey (Nam & Nữ) 

Bơi 

Bóng Chuyền (Nữ cấp nhỏ và cấp lớn) 

Đô Vật 
 
 

Mùa Xuân (Tháng 3 - 6) 

Quâ n Vợt (cấp nhỏ và cấp lớn) 

Môn Cricket  

Bo  ng cha y (Fastball) 
Môn Rugby (Nam & Nữ) 

Đa  banh (Nữ) 

Cha  y Điê  n Kinh 

Ultimate Frisbee 

Bo  ng Chuyê  n (Nam va   Nữ) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Các Môn Thể Thao Giao 
H u Trong Trường 

 

Các thể thao trong 
trường được tổ chức vào 
giờ trưa là một cách vui 
chơi với bạn bè, gặp bạn 
mới và là một cơ hội để 
giữ cho con người luôn 
năng động.   
 
Các em hãy để ý xem và 
nghe các thông báo về 
chương trình thể thao 
này. 
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CÁC SINH HOẠT VÀ CÂU LẠC BỘ 
 

Kinh nghiê  m cho thâ  y ho  c sinh tham gia ca  c hoa  t đô  ng ngoa  i kho  a thường 

tha  nh công trong ho  c đường.  La  m ơn khuyê  n khi  ch con em ti  ch cực 

tham gia ca  c hoa  t đô  ng sau đây: 

 
 
 
 

 
Câu Lạc Bộ AP Prep Câu Lạc Bô  Viê t Phâ n Mêm Điê n Tử 

Câu Lạc Bộ Anime Câu Lạc Bộ Robotics 

Ban Nha c Brass Ross Reflections 

Câu Lạc Bộ Chess Ross School of Business/DECA 

Kitô Hữu Hành Động Ross Singers 

Ban Nha c Clarinet Ross Studios 

Club de Cirque Ban Nha c Royal Jazz 

Ca c Ca Đoa n Câu Lạc Bộ Nhảy Royal Rythym 

Courage for Carly Save the Future 

Câu Lạc Bộ Dr. Who Ban Nha c Saxophone 

Trường E.L. Fox School Senate 

Câu Lạc Bộ Environment Sears Festival 

Chương Trình Trao Đổi Học Ban Nha c (Senior) 

Fitness Centre Sidekicks 

Ban Nha c ống Sáo Câu Lạc Bộ Street Dance 

Gay Straight Alliance Theater at Ross 

Ban Nha c Đàn Guitar Câu Lạc Bộ United Nations 

Câu Lạc Bộ Improv Câu Lạc Bộ Video Game 

Ban Nha c (Intermediate) Wake-up and Chow Down 

Ban Nha c Junior Jazz Written @ Ross 

Câu Lạc Bộ Toa n Niên Gia  m 

Thi Toa  n Youth in Action (Me to We) 

Câu Lạc Bô  Movie Making Câu Lạc Bô  Z 

Câu Lạc Bô  Đa Văn Ho a Và còn nhiều sinh hoạt khác nữa… 
 

HỌC BẠ, HỌP PHỤ HUYNH, V.V. 
 

Chương Trình: Học sinh có sự lựa chọn giữa 3 thể loại khóa học: Giáo Khoa 

(lý thuyết), Ứng Dụng (thực hành), và Tự Do (dành cho tất cả).   

 
Chương Trình Giáo Dục: Các lớp học được lên chương trình theo nhu cầu 

học hỏi và đường hướng của Các Trường Trung Học Ontario Yêu Cầu Của 
Chương Trình và Văn Bằng.  www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary 

 
Chính Sách Lên Lớp: Bất cứ học sinh nào hội đủ các yêu cầu kiến thức và 

hoàn tất thành công khóa học sẽ nhận được một tín chỉ (credit) cho mỗi khóa 
trong quá trình hoàn tất các yêu cầu để lấy bằng Trung Học Ontario.  Các giáo 
viên/nhân viên sẽ nỗ lực giúp đỡ các em trong việc học tập.  Phụ huynh có thể 
giúp con em bằng cách giám sát quá trình học của các em và liên lạc với giáo 
viên về bất cứ lo ngại gì. 

 
Chấm Điểm và Phê Bình: Thông tin liên quan đến việc chấm điểm và phê 

bình của các môn học nằm trong Sổ Tay Học Sinh cu a con em quý vị.  Chi tiết 
các khóa học, điê  u lê   va  yêu câ  u được phát ra ngày đầu niên học. 

 
Học Bạ: Học bạ chính sẽ được phát ra bô  n lần mỗi năm học.  Các em sẽ 

mang học bạ về vào các thời điểm sau: 
                          Bản báo cáo giữa học kỳ 1: vào giữa tháng 11 
                          Bản báo cáo cuối học kỳ 1: vào giữa tháng 2 
                          Bản báo cáo giữa học kỳ 2: vào cuối tháng 4 
                          Bản báo cáo cuối học kỳ 2: vào đầu tháng 7 
Các ngày chính thức được đăng trong Sổ Tay Học Sinh va   hê  thô  ng thông tin tự 
đô  ng Aizan cu a trường. 

 
Các Buổi Họp Phụ Huynh/Học Sinh/Giáo Viên: các buổi họp phụ huynh 

học sinh được sắp xếp hai lâ  n mô i năm Họp học kỳ 1 - giữa tháng 10 Họp học 
kỳ 2 – giữa tháng 3.  Các ngày chính thức được đăng trong Sổ Tay Học Sinh.  
Chi tiê  t cu  ng được gởi vê   cho phu   huynh cu  ng ba  o ca  o điê  m.  Ho p Phu   Huynh-

Gia  o Viên co   thê  he  n trên ma ng qua hê   thô  ng ho p cu a Upper Grand District 
School Board.  Quy   vi   se  câ  n sô   ho  c sinh cu  a con em (OEN).  Xin cùng với con 
em đến các buổi họp để nói chuyện với giáo viên về các thắc mắc hay bất cứ 
vấn đề gì liên quan đến con em.   

 
Tham quan ngoài trường: Các buổi tham quan ngoài trời thích đáng được 

chuẩn bị trước rất kỹ.  Học sinh sẽ nhận được chi tiết và giấy phụ huynh đồng 
ý cho con em đi, phụ huynh/người giám hộ phải ký và cho con em mang lại 
trước ngày đi.  Các buổi field trip được tổ chức với mục đích làm phong phú 
và mở rộng kiến thức học tại trường.  Học sinh nên báo cho các giáo viên khác 
biết trước khi đi field trip để các giáo viên giúp các em sắp xếp bài vở.  Vui 
lòng báo cho hiệu phó của con em nếu tổn phí phải đóng gây khó khăn tài 
chánh cho gia đình.   

http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary


 
 

 Ho  c Ky  1 Ho  c Ky  2 

9:05 - 9:10 Lớp Chu   Nhiê  m Lớp Chu   Nhiê  m 

Tiê  t 1 

9:10 - 10:25 

 

 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

10:25 - 10:30 Thời Gian Đi Thời Gian Đi 

Tiê  t 2 

10:30 - 11:45 
Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

11:45 - 12:45 Ăn Trưa Ăn Trưa 

Tiê  t 3 

12:45 - 2:00 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

2:00 - 2:05 Thời Gian Đi Thời Gian Đi 

Tiê  t 4 

2:05 - 3:20 
Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

Lớp:  

Gia  o Viên: 

_______.________@ugdsb.
on.ca 

 

CÁC NGUỒN TÀI LIỆU CHO PHỤ HUYNH 
 

Các Trang Bài Tập Về Nhà 
Trang giúp làm bài tập về nhà miễn phí của nhóm giáo viên Ontario 
https://homeworkhelp.ilc.org. Cu  ng co   bao gồm những lời tri  ch dâ  n ca  c 
ba  i tâ  p văn, giu  p toa  n, chỉ dẫn và tài liệu ca  c ba  i thi EQAO. 
 

https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-is-
plagiarism   
Liê t kê luâ  t ăn că  p văn, cu  ng như hướng dâ  n viê  t văn va   la  m ba  o ca  o. 
 

La  m the   thư viê  n miê  n phi   cu  a Thư Viê n Guelph va   va  o trang giu  p la  m 
ba  i tâ  p vê   nha    
https://www.guelphpl.ca/ 
 

Thông tin đê  hoa t đô  ng cô ng đô ng  
http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/   
Thông tin cu  a trường liên quan đê  n giờ la  m thiê  n nguyê  n bă  t buô  c. 
 

pinnetwork.ca/40-hours-community-service/   
Trang thanh thiê  u niên cu  a Trung Tâm Thiê  n Nguyê  n Guelph-Wellington. 
 

Nhóm People for Education         Điện thoại: 1-888-534-3944 

http://www.peopleforeducation.ca/ - Thông tin giúp chọn khóa cho các 
lớp trung học bằng hơn 15 ngôn ngữ khác nhau.  Trang này còn có thêm 
các tài liệu khác về hệ thống giáo dục của Ontario. 
 

Nhóm Canadian Parents for French        Điện thoại: 1-800-667-0594 

http://cpf.ca/en/resources/for-parents/ - Tại địa phương, quý vị có thể 
liên lạc với hội Upper Grand (FIPAG). 
 

Trung Tâm Y Tế Tâm Thần        Điện thoại: 519-836-6220  

http://cmhaww.ca/            www.mindyourmind.ca  
Nếu cần đến di  ch vu   giúp đỡ 24/24 không nêu danh tánh và mọi chi tiết 
được giữ kín, có thể gọi cho Trung Tâm Suy Nhược Tinh Thần của 
Wellington (Wellington Distress Centre) ta  i 1-888-821-3760 
 

  Đây 24/7          1-844-437-3247 
Sô   điê  n thoa  i miê  n phi   cho ca  c di  ch vu   tri   bi  nh nghiê  n, tâm thâ  n hay 
khu  ng hoa  ng.  
 

Đường Dây Điê n Thoa i Giu p Tre  Em        1-800-668-6868 
http://www.kidshelpphone.ca/ 
 

Thiếu Khả Năng Tiếp Thu Trong Việc Học Tập  
Learning Disabilities Association of Ontario        Điện thoại: 519-837-2050        
www.ldao.ca          www.ldonline.org          www.snow.idrc.ocad.ca/ 
 

U y viên qua n tri   trường:  Susan Moziar (susan.moziar@ugdsb.on.ca) 

CHƯƠNG TRI NH HO C SINH 
 
      ng đ ền       ỗ   ống    ng   ờ         ể   ủ    n        

 ướ  đ   để      ị   ế     để    n  ạ       ần         ế    n       ọ   

 ớ      g á     n      ể   ế    ấ     ng   ờ         ể   ủ    n   . 

 

Đi a chi  E-mail theo hi  nh thức na y:  “tên_go i.tên_ho @ugdsb.on.ca” 
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