قابل توجه کلیه خانواده های ،TDSB
دولت انتاریو اخیرا ً اعالم کرده است که هیأت های آموزش و پرورش در سال تحصیلی  2022 - 2021گزینه آموزش
حضوری و آموزش مجازی را ارائه خواهند کرد.
با عنایت به این موضوع ،هیأت آموزش و پرورش تورنتو ( )TDSBدر اواسط ماه آگوست از خانواده ها درخواست
خواهد کرد تا یک فرم انتخاب آموزش حضوری یا آموزش مجازی را تکمیل نمایند.
خانواده ها در آن زمان اطالعات کامل تری درباره وضعیت بیماری عالم گیر و واکسیناسیون برای کارکنان مدارس و
دانش آموزان داشته و در شرایط بهتری برای اتخاذ یک تصمیم آگاهانه قرار خواهند داشت TDSB .نیز در شرایط بهتری
برای ارائه اطالعات درباره معیارهای بهداشتی و ایمنی در مدارس برای آموزش حضوری و جزئیات تکمیلی درباره
نحوه ارائه آموزش های زنده ،آنالین مجازی قرار خواهد داشت.
مدارس مجازی (ابتدایی و متوسطه) به نحوی که در حال حاضر فعال هستند برای سال تحصیلی  2022 - 2021ارائه
نخواهند شد .آموزش مجازی از طریق مدارس اصلی دانش آموزان ارائه می شود و شامل تدریس زنده و آنالین با معلمان،
کارکنان و دانش آموزان از مدارس اصلی یا گروهی از مدارس خواهد بود.
همزمان با برنامه ریزی برای خروج از شرایط بیماری عالم گیر ،امیدواریم که در سپتامبر  2021ارتباط تمام دانش
آموزان را مجددا ً با مدارس اصلی آنها برقرار کنیم .انتظار می رود تا اواسط ماه آگوست تعداد بیشتری از کارکنان ،دانش
آموزان و خانواده های  TDSBواکسینه شده باشند و پیش بینی می کنیم که تعداد بیشتری از خانواده ها گزینه آموزش
حضوری را انتخاب نمایند.
اطالعات بیشتر درباره فرم انتخاب برای آموزش حضوری و آموزی مجازی در ماه آگوست مستقیما ً برای خانواده ها
ایمیل خواهد شد .تمام اطالعات و فرم انتخاب در وب سایت  TDSBنیز قرار داده خواهد شد.
بخاطر حمایت های پیوسته شما در روند همکاری متقابل جهت برنامه ریزی سال تحصیلی آینده متشکریم!

