
 

 
 

 

 ۲۰۲۰ جون ۱۹
 

 گرایم،   یاولیا و  والدین
  

 ز هیا د. در ماه سپتمبر اعالم کردنکتب برای بازگشت به مرا   نتاریوحکومت آ دستورالعمل های ه تعلیم و تربیو وزیر  اعیلامروز وزیر 
 
  های تا

 خواهد داشت، را که به وضعیت  هتا سه سناریو ممکنشده نتاریو خواسته آ در مدیرٔه مکاتب 
ی

  نمایند: آماده صحت عامه در آن زمان بستگ
  

 معمول روز  روند  •
 
 و کو با پروت مکتب مره

 
فته وند، در صنوف  به هر روز   شاگردان : عامه   صحت ل های پیشر منعکس  که   مکتب مبر

 باشد.  مقرراتساس اتعداد معمول شاگردان بر  کنندهٔ 
  
 رو  •

 
 روند تعدیل شده

 
 دل و ، یک مصحت عامهبر اساس توصیه های   : مکتب زمره

ٔ
شده است که امکان فاصله  حطر خدمات  ارائه

ی اجتمایع را در گروپ های شاگردان  ت های مدیرٔه مکاتب  دل، از و بر اساس این م. فراهم میکند گبر
 
  ۱۵شده تا به تعداد خواسته هیا

با همصنفی ها    رصفکه اجازه دهد   شاگردان بهوقات هایی را آماده نمایند که ا نموده تقسیمرا در یک وقت در یک صنف جابجا شاگرد 
هر روز متناوب خدمات برای   که  نماید  ایجابدل و این م  در تماس باشند. ممکن است  بمکتروز جریان امکان در  حد تا و معلم شان 

 م هر یا )یک روز در میان( 
ٔ
 .گردد  فراهم وقت در یک صنف بخش از رای یک تناوب بهفته

  
ند  از مدید شود یا برخی اتب تمک اگر تعطیل  ه: در خانآموزش  • ت های ، نفرستند   مکتببه  طفال شانرا اکه والدین تصمیم بگبر

 
هیا

  وضعو با باید تا حد امکان بصورت آنالین آموزش مجازی  ( را ارائه نمایند. از راه دورمجازی )آموزش مدیرٔه مکاتب باید آماده باشند که 
ی زمان به شکل منظم  برای برقراری ارتباط مستقیم شاگرداناز  توقع حداقل  ی یاد   همزمانکه بنام آموزش    ،شانبا معلم  و در عیر نبر
  اگردان، در گروپ های کوچکبر شصنفی همزمان میتواند به عنوان بخشی از آموزش   آموزشود. انجام ش میگردد، 

ٔ
 و یا در یک زمینه

د. استفاده مورد انفرادی   قرار گبر
  

ت مدیرٔه مکاتب تورنتو )
 
 یط چند هفته گذشته در حال برریس و  ،TDSB) هیا

ٔ
 این امکانات بوده  برنامه ریزی برای همه

ٔ
و براساس اطالعیه

ت مدیرٔه مکاتب تورنتو برای کمک و آگایه بیشبر در مورد برنامه های ما، .  ، در تالش برای نهایی کردن برنامه ها خواهد بود امروز 
 
از والدین  هیا

ی در  میخواهد تا با  شاگردان، کارکنان و و اولیا  ارائه نمایند.  ا در مورد برنامه ریزی برای ماه سپتمبر شانر ات ینالین، نظر نظرسنجر های آسهمگبر
ی این   برنامه های ماه سپتمبر به راهنمایی کارسهمگبر

ی ت مدیرٔه مکاتب تورنتو   مهم در تعییر
 
 از .  کمک خواهد کرد هیا

ً
نظر سنجر  به  اینجا  لطفا

یس حاصل نمایید،  والدین و  اک در  اولیا دسبر   .استفاده کنیداینجا از  ۱۲ ال  ۷نظر سنجر شاگرادان صنوف برای اشبر
  
ت  از 

 
ت مدیرٔه  تعلیم و تربیه ارائه نمایند و وزارت به   ۲۰۲۰آگست  ۴تا طرح های شانرا ال خواسته شده است   مدیرٔه مکاتب های هیا

 
هیا

اک مکاتب به ا با قبل از آغاز مکاتب و بعد از منظوری   متعهد است تا این طرح ها را مکاتب تورنتو  ما میخواهیم اطمینان حاصل  د. نگذار بشبر
 .داشته باشندتوقعات  در ماه سپتمبر چه   مکتبهنگام بازگشت به  تا دانند  باشند و بو خانواده ها به خویر آماده   ردانشاگکه همه نماییم  

  
سهنگامیکه معلومات بیشبر ،  حسب معمول د  ما  در دسبر  .رسایی شما ادامه خواهیم داد ، ما به روز قرار گبر

   
امــــــــــــــــ بااح  ، بر

 
 جان ملوی 

 تعلیم و تربیه   رئیس
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