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Các phụ huynh và người giám hộ thân mến, 
  
Trong tháng Hai, 2015, Bộ Giáo Dục Ontario đã đưa ra một Chương Trình Giảng Dạy Sức Khoẻ và Thể Chất được 
sửa đổi lại. Tất cả các trường công lập được tài trợ được yêu cầu phải thực hiện chương trình đã sửa đổi bắt 
đầu năm học này. 
  
Từ tháng Hai, Sở và các trường của chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi từ phụ huynh liên quan đến chương 
trình giảng dạy này. Chúng tôi cũng đã và đang trong cuộc đối thoại với Bộ Giáo Dục liên quan đến quá trình 
thực hiện cho chương trình giảng dạy được sửa đổi này. 
  
Như đã được thông báo trước đây, Chương Trình Giảng Dạy Sức Khỏe và Thể Chất sẽ được dạy trong suốt năm 
học 2015-2016. Tuy nhiên, trong các lớp 1-8, nội dung trong chủ đề sức khỏe Phát Triển Con Người (Human 
Development) và các thành phần về Sức Khỏe Tình Dục (Sexual Health) của chương trình được dự kiến là sẽ 
thực hiện trong các lớp học vào mùa Xuân 2016. Mốc thời gian này sẽ cho phép Sở hoàn thành các nguồn hỗ 
trợ cho chương trình, cung cấp các cơ hội phát triển chuyên ngành cho giáo viên, và phân phối các nguồn trợ 
giúp thêm cho phụ huynh. 
  
Các bậc cha mẹ và gia đình là những đối tác quan trọng nhất của chúng tôi trong thành tích và an toàn của học 
sinh, và vì như vậy, năm nay, quí vị sẽ được thông báo trước khi các chủ đề Phát Triển Con Người và Sức Khỏe 
Tình Dục được chính thức giới thiệu trong lớp học. 
  
Đội ngũ giáo viên và nhân viên trường học của chúng tôi là những chuyên viên được đào tạo kỹ và tận tụy, và 
tôi có thể chắc chắn với quí vị rằng tất cả các thành phần của chương trình giáo dục này và những chương trình 
khác sẽ được dạy phù hợp với lứa tuổi trong một môi trường được quan tâm và an toàn. 
  
Để biết thêm thông tin, các bản sao đầy đủ về Chương Trình Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Chất và các hướng dẫn 
cho phụ huynh, bao gồm tài liệu được thông dịch, xin vui lòng vào trang mạng của Sở: www.yrdsb.ca. 
  
  
Trân trọng, 
  
 
 J. Philip Parappally  
Giám Đốc Giáo Dục (Director of Education)  
Sở Giáo Dục vùng York (Region District School Board) 
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