
 

 

 

Ngày 5 tháng Mười Hai, 2018  

Kính gửi: Học Sinh và Gia Đình của Học Sinh Đang Theo Học tại Trường Trung Học Sir John A 

Macdonald  

V/v: Trường Trung Học Bernie Custis cho tháng Chín năm 2019  

Trường Trung Học Bernie Custis sẽ khai giảng vào tháng Chín năm 2019 và trường Sir John A. 

Macdonald sẽ đóng cửa. Vì lý do đó, các đường biên giới trường trung học cho khu vực của quý 

vị sẽ thay đổi.  

Hiện tại trường trung học tại khu vực quý vị là trường Sir John A Macdonald. Vào tháng Chín 

năm 2019, các đường biên giới sẽ thay đổi và vì vậy quý vị có thể sống trong khu vực biên giới 

của trường Bernie Custis, hoặc biên giới của trường Westdale, hoặc thậm chí biên giới của một 

trường trung học khác. Quý vị có thể xem bản đồ đường biên giới mới ở mặt sau của lá thư này.  

Chúng tôi muốn cho con quý vị và quý vị một sự chọn lựa cho sang năm nếu quý vị vẫn còn tiếp 

tục sống tại địa chỉ hiện thời.  

Lựa chọn thứ nhất: Đi học tại trường trung học địa phương, đó là trường Bernie Custis, 

Westdale, hoặc một trường khác. Em sẽ là học sinh thuộc trường địa phương và sẽ hội đủ điều 

kiện để được chuyên chở đến trường nếu quý vị sống cách xa trường 3.2 cây số.  

Lựa chọn thứ nhì: Đi học tại Trường Trung Học Bernie Custis, ngay cả nếu trường này không 

phải là trường trung học tại địa phương quý vị. Nếu trường không phải là trường trung học tại địa 

phương quý vị, con quý vị sẽ được xem là học sinh ngoài luồng và sẽ không hội đủ điều kiện để 

được chuyên chở đến trường.  

Em và ba hay mẹ/người giám hộ của em sẽ phải thực hiện một sự chọn lựa trước khi em điền tờ 

chọn lựa trường trung học cho năm học tới.  

Quý vị và con quý vị sẽ chỉ nhận được một tờ giấy để lựa trường trung học muốn chọn để học.  

Mọi thắc mắc xin xin vui lòng hỏi Hiệu trưởng Smith, Hiệu phó Alexandre hoặc Hiệu phó 

Gallant.  

Kính thư,  

Susan Dunlop                                                      Barry Smith 

Giám thị đặc trách về Sự Thành Tựu của Học sinh           Hiệu trưởng trường Sir John A. Macdonald 


