
 

 

 
 

 ۲۰۲۰ژوئن سال  ۱۹

 پدران و مادران و اولیای گرامی، 

 

های برای بازگشت به مدرسه در ماه سپتامبر را اعالم کردند. از هیئت مدیره راهنمای دولت انتاریو  امروز نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش  

ای سه سناریوی احتمالی که به وضعیت بهداشت همگانی وقت بستگی دارد خود را آماده  آموزش و  پرورش در سراسر انتاریو خواسته می شود تا بر

 کنند:
 

روند، در  دانش آموزان هر روز به مدرسه می  :ی  بهداشت همگانی های تقویت یافته ی مدرسه با رعایت پروتکل روال عادی روزانه   •

 شود.  را می کالسهایی که مقررات استاندارد تعداد دانش آموزان در آنها اج 

 

ی سازگار طراحی شده است که امکان  بر اساس توصیه های بهداشت همگانی، یک الگوی ارائه  ی مدرسه:ی روزانه روال اصالح شده   •

شود که در هر زمان کند. بر اساس این الگو، از هیئت های مدارس خواسته می بندی دانش آموزان را فراهم می گذاری فیزیکی و دسته فاصله 

ای تنظیم کنند که به دانش آموزان اجازه دهد که  دانش آموز در هر کالس معمولی حضور داشته باشند و برنامه زمانی را به گونه  ۱۵ تعداد

این الگو مستلزم این است که هر بخش از کالس در روزها تا حد امکان در هر روز فقط  با همکالسیهای خود و یک معلم در تماس باشند. 

 های متناوب )یک روز درمیان یا یک هفته در میان( به مدرسه بروند.یا هفته

 

در صورت تمدید تعطیلی مدرسه، یا چنانچه بعضی از والدین تصمیم بگیرند که فرزند خود را به مدرسه برنگردانند،   یادگیری در خانه:  •

سه باید برای ارائه آموزش از راه دور آماده باشند. آموزش از راه دور باید تا بیشترین حد امکان به صورت آنالین، مشتمل های مدرهیئت

طور منظم، موسوم به یادگیری هماهنگ، بر ایجاد حداقل انتظارات از دانش آموزان برای برقراری ارتباط مستقیم و همزمان با معلم خود به 

های کوچکتر دانش آموزان و/یا به صورت انفرادی تواند به عنوان بخشی از تدریس به کل کالس، به گروه هماهنگ می ارائه شود. یادگیری

 استفاده شود. 

 

ریزی برای همه این سناریوهای احتمالی بوده است و  ( طی چند هفته گذشته در حال بررسی و برنامه TDSBی تورنتو )آموزش و پرورش ناحیه 

از  TDSBهای ما ، ها تالش خواهد کرد. برای کمک و آگاهی بیشتر در مورد برنامه ی امروز، در جهت نهایی کردن برنامهالعیه اکنون براساس اط

ریزی برای ماه سپتامبر های خود را در مورد برنامه های آنالین، دیدگاهخواهد تا با تکمیل نظرسنجی والدین/سرپرستان ، کارکنان و دانش آموزان می 

 مفید خواهد بود. لطفاً از  TDSBکنیم،  این بازخورد مهم  برای هدایت اقدامات های سپتامبر را تعیین میراک بگذارند. اکنون که ما برنامهبه اشت 

 مراجعه کنید. ۱۲تا  ۷به نظرسنجی دانش آموزان کالس  اینجا  به نظرسنجی والدین/سرپرستان و از  اینجا 
 

متعهد  TDSBبه وزارت آموزش و پرورش ارسال كنند و  ۲۰۲۰آگوست  ۴های مدارس خواسته شده است كه برنامه های خود را تا تاریخ از هیئت

خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همه دانش  ها را پس از تأیید، تا قبل از شروع مدرسه در اختیار جوامع مدارس قرار دهد. ما میبرنامه   است كه

 ها هنگام بازگشت به مدرسه در ماه سپتامبر به خوبی آماده  بوده و می دانند چه چیزی در انتظار آنهاست. آموزان و خانواده 

 

 رسانی به شما را ادامه خواهیم داد. اه اطالعات بیشتری در دسترس باشد، اطالع همچون همیشه، هر گ

 

 ارادتمند شما،

 

 
 جان مالوی

 مدیر آموزش
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