
 

 
 

 

 ۲۰۲۰یم ماه  ۱
 

 اولیا و خانواده های گرایم، ، والدین
 

ش یبه عنوان بخشی از تالش ها ی از گسیر تمدید شده   ۲۰۲۰ماه یم  ۳۱حداقل تا  اریوآنتدولتر  مکاتب تمام  تعطیل، ۱۹-کوید جلوگیر
ز و چالش تمدید این  در حایل که است.    و اظهار نموده  تشکر از شما  از این فرصت  با استفاده من یم خواهم مایوس کننده است،  برانگیر

 . میت هس همکار  تعلیم و تربیهکه با والدین و خانواده ها در سپاسگزاری نمایم  
  

 برای همه   تجربه این. نیست طفال تان کار آسایز ابرعالؤه مسئوولیت هایی که شما در حال حاضز دارید، حمایت از طفل /   ما یم دانیم که
که    کید نمایم أت خانواده ها والدین و  ، من یم خواهم به دهیم یم که ما این کار را انجامیهمانطور  دیگر میاموزیم. هر روز با هم  ما . است نا آشنا 

ایط فوق العاده، ما ند شاگردان  نداریم که توقع  تحت این شی زشی  فرصتهای آمو که و یا این   به قدر یک روز مکتب در امور آموزشی سهم بگیر
 باشد.  یک روز صنف مکتب مشابه ، فراهم یم گردد توسط معلمان که 

  
ی در مورد معلومات   ،یساستیفن ل ، تعلیم و تربیهوزیر ، خانواده ها اش به نامه آخرین  در از   توقعاتو  (از راه دورمجازی )آموزش بیشیر

تا از متعهد هستند  (TDSB) ونتهیأت مدیرٔه مکاتب تور ما در ن اآموزگار  فراهم نمود.  ، هفتهدر یک آموزش ساعات تعداد شاگردان در مورد 
کای اتحادیهد. یکجا با  را برآورده سازنتوقعات مختلف این  های روش آموزگاران از جایگاه های   کهراه هایی هستیم  دریافت ما به دنبال   ،شی

ز ارتباط با شاگردانآنالین آموزش    . کنیم  مساعدتآنها بهیر  بهتا بتوانیم  ، استفاده میکنند جهت تامیر

از یک  ، دیگر   صنف تا صنف یک از  وضیعت این . برقرار یم کنند رتباط  و هر شاگرد با آنها ا خانواده هاجهت رفع نیازمندی های آموزگاران 
شاگردان و خانواده  تجارب  تنوع را با مختلف  وضعیت هایداریم تا نیاز   ما دیگر و هر شاگرد و خانواده ها متفاوت خواهد بود.  معلم تا  معلم
ح مختلف  و با سط شان   منحرص به فرد  آموزشی محیط های دارای در خانه هایشان   ما شاگردان نماییم.  قدردایز از آن  و گرفته   نظر   ها در 

صحت و سالمتر  تمرکز بر با  ،شاگردان تمام با   مهمیر است این است که ما همچنان به تعامل از همه چه در حال حاضز آن. یم باشند  مساعدت
 دامه بدهیم.  از آموزش در خانه ا مساعدتاز   و کارکنان و خانواده ها،شاگردان،  

 
  مایم کنیم، نگاه  آیندهبه که ما یهمانطور   

ٔ
برای روزها و هفته  تا  یم به شما کمک کن به روز رسایز در زمینه های گوناگون یم خواهم به ارائه

 ب آینده برنامه ریزی نمایید. های 
ً
 مواظب خود و   د. ادامه دهیبا همدیگر ارتباط تان و محل زیست مکتب  ،معلمانه تماس تان با لطفا

ً
لطفا

   ! موضوع نقش داریم  همه در اینما . باشید   تان خانوادهٔ 
 
 
 سالمتر و تعامل با شاگردان •    خانواده ها  و آموزشی برای والدین  نشست های• 
 
 برنامه های تفرییح آخر سال    مراسم فراغت از تحصیل،  •  و سالمتر  اندستآورد های شاگرد، ارزیایی و گزارش دیه مساعدت• 

  سایر رویداد ها، و تعلییم       
 
 فرصت های آموزشی تابستایز •        ابراز نظر کردن • 
 
 فرانسوی به حیث لسان دوم و منابع برای خانواده ها•    IPRC/SEPRC/IEPآموزشی  ویژهٔ برنامه های • 
 

  



 

 
 

 

 ها   خانوادهو  والدینبرای نو  آموزش   نشست های
  و نآموزشی محیط هستیم به شما کمک کنیم تا با این متعهد  و ما نا آشنا میباشد   خانواده از  برخز  برای مجازیجایگاه های آنالین برای آموزش 

 و صنف درش گوگل  (Brightspace)برایتسپیس جایگاه آموزشی  دو  از مرور  برای  ویژه آموزشی نشست های  آشنا شوید. 
 (Google Classroom) س است  .در دسیر

 
 (Brightspace) برایتسپیسآموزشی جایگاه آشنایی با 

ش نحوهٔ د: یم شو   ذیلشامل موارد  نماید و معرفز یم را  آموزشی برایتسپیسجایگاه  ،نشستاین  و  جایگاه ورود به  نحوهٔ ، دسیر
 های اصیل 

ی
نتر بازدید نموده و  برای  ن. شاگردامعلمان و   مورد استفادهٔ برجسته کردن برخز از ویژگ  انیر

ٔ
اک درین نشست از صفحه اشیر

 .مناسب کلیک کنید بخشروی بر 
 

 بعد از ظهر ۳ماه یم ساعت  ۴• دوشنبه 
 عرص ۷ماه یم ساعت  ۵• سه شنبه 

  
   (Google Classroom)صنف درش گوگل   آشنایی با
ش، نحوهٔ   نحوهٔ :  یم شود ذیل و شامل موارد  معرفز یم شودصنف درش گوگل  ،نشستدر این  و برجسته   ورود به سیستم دسیر

 های اصیل مورد استفادهٔ 
ی

نتر بازدید نموده و بر روی  شاگردامعلمان و  کردن برخز از ویژگ  انیر
ٔ
اک درین نشست از صفحه ن. برای اشیر

 .مناسب کلیک کنید بخش
 

 بعد از ظهر ۳یم ساعت ماه  ۵• سه شنبه 
 عرص  ۷ماه یم ساعت  ۶• چهار شنبه 

 
 شاگردان با    و تعامل سالمت   

همچنان  تب امککارکنان میباشد.  خانواده ها  و  والدین، کنان، کار شاگردان تمام  سالمتر صحت روایز و و مساعدت به  اولویت اصیل ما تقویت 
  از روشیم نمایند. معلمان  فراهم مجازیآموزش ها زیرا آن ادامه میدهند  شاگردانسالمتر صحت روایز و  تمرکز بر حفظ روابط و  به
 .استفاده یم کنندشاگردان  با  تعامل  ارتباط و  و خالقانه برای متعدد ایه
 

  ، ارزیابی و گزارش دیه دستآورد های شاگردان و سالمت  مساعدت
ز برای همه است زیرا ما به طور   .  را برای موفقیت آماده کنیمشاگردان جمیع به دنبال شیوه هایی هستیم تا دستاین یک زمان چالش برانگیر

ش به   این شامل. تأثیر یم گذارد شاگردان دستآورد های و آموزش ما یم دانیم که نابرابری های زیادی در سیستم ما وجود دارد که بر   دسیر
س بودن منابع،  ی، درور افن زیرا   نظر خواهند گرفت معلمان این چالش ها را در  . استآموزش  مساعدت به آشنایی با برنامه های آنالین و  دسیر

  با ارزش آموزشی یم کنند و فرصت های مساعدت  شاگردان تمام  بهآنها 
ٔ
که به    فراهم یم کنند  ارتباط دارند،  آنتاریو درش   را که به برنامه

 منتیه یم شود.  ( گزارش های پایان سالاطالعنامه های ساالنه )
  

و بهبود  آموزش و به رشد در  منصفانه خواهد بود عادالنه، شفاف و شاگردان ، ارزیایی و گزارش دیه برای همه بررش است كهتعهد ماین 
 با معلم و اگر س  حسب معمول، تمرکز خواهد کرد. 

ً
 آگایه شوید. تماس    مکتب در و یا ادارهٔ طفل تان ال یا نگرایز دارید، لطفا

ً
 ارزیایی   لطفا

ٔ
نامه

 بخوانید.  متوسطهابتدایی و و گزارش دیه شاگردان در مورد ارزیایی  ویژه  و جزئیات  بیشیر  معلوماتبرای کسب  راخانواده ها   و والدین 
  

 ، و سایر رویداد ها تفرییح آخر سال تعلییممراسم فراغت از تحصیل، برنامه های 
 یهمانطور 

ٔ
سال تعلییم لغو شده    تمام سفرهای ساحوی و سفر های یک شبه برای مدت بافر ماندهٔ  ،ابالغ شد ماه اپریل  ۱۴ مورخ که در نامه

که    معلوماتاما با ، به پیش برود و مراسم فراغت از تحصیل و سایر رویداد ها   تعلییمبرنامه های تفرییح آخر سال  ما امیدوار بودیم تا اند. 
 اعالم شده که 

ً
ا   حداقل سفانه، ما مجبور شده ایم تا أمت ت. تعطیل خواهند بود، این امکان پذیر نیس ماه یم  ۳۱ایل حداقل  اکنون  مکاتباخیر



 

 
 

 

 هایی از آنجا. یا به تعویق بیندازیمنموده و لغو رویداده ها را این  تعلییمپایان سال   ایل
ز زمانبندی   زیادی وجود دارند،  مجهولییکه تا هنوز چیر

  شد. انجام خواهد مکتب در سطح  ت محیل،ی، با در نظر داشت وضعبه تعویق افتادهمجدد رویداد های 
ً
توجه داشته باشید که بورسیه   لطفا

 برگزار خواهد  ممکن است همچنان ادامه یابد، میگردید،  ءاغت از تحصیل اعطا معمول در مراسم فر  حسبهایی که 
ً
مراسم به طور رسیم بعدا

 شد. 
 

 ابراز نظر کردن  
شما  نبوده است؟ پیشنهادات  کارا ه  چ و   ده موثر بو چه . می، ما یم خواهیم از شما بشنو یم رسیم مجازیآموزش  ما به پایان ماه اول همانطوریکه  

 چند دقیقه وقت بگذارید تا   چیست؟
ً
 نظریات تانرا در  لطفا

ٔ
شما مهم    یاتنظر فراهم نمایید.  مجازیآموزش اط به بطفل تان در ارت مورد تجربه

   (ThoughExchange)با ما در تبادل نظریات  درک کنیم. و خانواده های را بهیر خود شاگردان   یمندی هانیاز تا سیع یم کنیم  ما زیرا ند ا
 بپیوندید و نظر تانرا در مباحثه ابراز نمایید. 

 

  تابستاب  آموزش  فرصت های 
  یاید. در طول تابستان ادامه  آموزش تا روند میباشد  تعدادی از گزینه ها در حال بررش  

ً
مراجعه کنید موارد ذیل  بیشیر بهمعلومات برای   لطفا

 .در هفته های آینده ارائه خواهد شد  و جزئیات بیشیر 
 

  مجازی آموزش   تلطمخ برنامه های
ٔ
 ابتداییه

ٔ
 تابستاندر ب اتمکبرای دوره

  ی آموزشی  ها ُپرکردن خالبرای 
ٔ
تحت  تابستان در مجازی مکاتب برنامه هایی برای درؤه ابتداییه  ،جوالیتا ماه شاگردان با تعامل  و ادامه

نتر صفح ، در هفته های آینده از بیشیر برای جزئیات  کار است.   انیر
ٔ
 دید نمایید.  تابستایز باز   تبامک ه

در  و  نالین آ آموزشی  محیطشامل  ،تعلیم و تربیه وزارتمود های هنر مطابق با  ،نامیده یم شود زیرا ممکن است مختلط توجه: این برنامه
 باشد.   صنف
  
 متوسطه( مجازیدرش )کریدت( واحد 

ٔ
 در تابستان )دوره

 اعادٔه واحد درش )کریدت(  
ٔ
 هیأت مدیرٔه مکاتب  مجازیبخش آموزش مداوم یک برنامه

ٔ
  (TDSB) ونتتور را برای شاگردان دورٔه متوسطه

شده و شامل تمام   ۲۰۲۰سال  رو( برایاین برنامه جایگزین مکاتب تابستایز حضوری )رو به  خواهد نمود.  ارائهماه جوالی  ۳۱ایل  ۶از 
ز برای صنوف  ، در هفته های آینده از۱۲ایل  ۹مضامیر ز الزیم، خواهد بود. برای جزئیات بیشیر نتر مکاتب   ، با تمرکز به مضامیر  انیر

ٔ
صفحه

 تابستایز بازدید نمایید. 
 
 در تابستان )  مجازی مختلط  درش )کریدت(واحد 

ٔ
 (متوسطهدوره

 بخش آموزش مداوم یک   
ٔ
 متوسطدورٔه شاگردان را برای  در تابستان مجازیاعادٔه واحد درش )کریدت(  برنامه

ٔ
هیأت مدیرٔه مکاتب  ه

شده   ۲۰۲۰سال  رو( برایحضوری )رو به   تابستایز تب امکاین برنامه جایگزین  خواهد نمود.  ارائهماه جوالی  ۳۱ایل  ۶از  (TDSB) ونتتور 
ز برای صنوف شامل و  ز الزیم، خواهد بود. ۱۲ایل  ۹تمام مضامیر ، در هفته های آینده از، با تمرکز به مضامیر    برای جزئیات بیشیر

ٔ
صفحه

نتر مکاتب تابستایز بازدید نمایید.   انیر
نالین و در   آمحیط آموزشی توجه: این برنامه مختلط نامیده یم شود زیرا ممکن است، مطابق با رهنمود های وزارت تعلیم و تربیه، شامل 

 صنف باشد.  
 

 
ٔ
 تابستاب   مجازی برنامه

 مجازی تابستایز مانند سالهای گذشته، 
ٔ
برای شاگردان هیأت مدیرٔه  ثبت نام در ماه های جوالی و آگست ادامه خواهد داشت، و  برنامه

ز دارای واحد درش )کریدت(  غدر اوایل ماه اپریل آ(TDSB) ونتتور مکاتب  و   ۱۲و  ۱۱شامل صنوف بوده و   کاملاز شد. این مضامیر
ز  ز همچنیر  ونتتور شاگردان که مربوط به هیأت مدیرٔه مکاتب ثبت نام برای میباشد.  ۱۰وی صنف تعلیمات مدیز و مطالعات حرفمضامیر
(TDSB)  ،ز  کامل در مورد معلومات  در ماه جون آغاز شده و ایل ماه آگست ادامه یابد. ممکن است نیم باشند   ثبت نام در  روند و مضامیر

س یم باشد.   نتر آموزش مجازی در دسیر  انیر
ٔ
 صفحه



 

 
 

 

  
  

 ویژه  آموزش برای  مجازی تابستاب  تب امک
در دورٔه متوسطه   (DHH) دارای معلولیت شنوایی  شاگردان . آموزش ویژه ادامه خواهد یافتشاگردان برای  مجازی تابستایز تب امک

ز به خواهند توانست  ش پیدا کنند ثانویز واحد درش  مضامیر مکاتب تابستایز را برای شاگردان دارای معلولیت  ن اهمچن. ما خود دسیر
برای شاگردان دورٔه متوسطه که تحت مراقبت، تداوی، نظارت و توقیف   تابستایز تب امکفراهم خواهیم نمود.  ۸ایل  ۱شنوایی صنوف 

(CTCC)  ز ادامه خواهد یافت تا  ،قرار دارند ش پیدا کنندواحد درش )کریدت( بتوانند به شاگردان نیر  .تابستایز دسیر
 

ز  ،باشند یم ی معلولیت رشدیادار که   ۱۲ایل  ۱صنوف شاگردان برای تب تابستایز امک که    مجازیبه آموزش معلمان  خواهد شد.  ارائهنیر
 
ً
 مساعدت میکنند. آموزش بیشیر فرصت های  در مورد   ها  و خانوادهشاگردان  و به  د داد نادامه خواهشده بود،  وضعقبال

  
 مجازی آموزش ویژ 
ٔ
 IPRC / SEPRC / IEPه

 اخیر در مورد  تعلیم و تربیه وزارت
ٔ
 آموزشدر نامه

ٔ
مساعدت برای صحت  و  آموزشی  های ویژهٔ مندی دارای نیاز شاگردان برای  ادامه

ی ارائه هدایات ، آموزشی  های ویژهٔ مندی دارای نیاز  به شاگردان  کمکجهت   ،روایز   نمود است.  بیشیر
  

ایط   مجازی به دلیل شی
ٔ
، جابجایی و ارزیایی   فعیل، یی سابقه  شناسایی

ٔ
  و (IPRC)کمیته

ٔ
 آموزش ویژه  توصیه کمیته

ٔ
در   (SEPRC)برای برنامه

 م اطمینان حاصل گردد.  های فوری سیستمندی از برآورده شدن نیاز اولویت قرار گرفته اند تا 
 

، جابجابی و ارزیابی الویت    شناسابی
ٔ
  و  (IPRC)کمیته

ٔ
 آموزش ویژه   کمیته

ٔ
 (SEPRC)توصیه برای برنامه

 ؛فارغ میشوند  (DK) تشخییصکه از کودکستان   کودکستانشاگردان   •

 از برنامنیکه شاگردا تمام •
ٔ
 ف شانبرای یم شوند وفارغ   (KIP)حایل کودکستان  ه

ٔ
 گرفته شده باشد؛   درنظر (ISP) دٔه مساعدتشی برنامه

 دوم  •
ٔ
  بررش درجه

ٔ
 ساالنه

ٔ
، جابجایی و ارزیایی  کمیته دٔه مساعدت شامل یککه هم اکنون نیکه  شاگردابرای  (IPRC)شناسایی  فشی

ٔ
 برنامه

(ISP)   تبدیل شوند؛دیگر مکتب به مکتب ایجاب یم نماید از یک  و  ویژه هستند آموزش 

 بررش   •
ٔ
 آموزش ویژه   کمیته

ٔ
 میباشند؛  شدید  پیچیدهٔ طتی های مندی دارای نیاز  یکهشاگردان فقط برای  (SEPRC)توصیه برای برنامه

 ؛بریم گردند  (CTCC)مراقبت، تداوی، نظارت و توقیف  که از برنامه هاینیکه  شاگردا •

دٔه  ۴به صنف  ءبرای شان ارتقا که   ۳صنف شاگردان  •  فشی
ٔ
هیأت ضف برای شاگردان گرفته شده باشد )  درنظر  (ISP) مساعدتبرنامه

 ؛  TDSBتورنتو مدیرٔه مکاتب 
ٔ
 آموزش ویژه   کمیته

ٔ
 (. برای این دسته نیست SEPRCتوصیه برای برنامه

  
، جابجایی و ارزیایی نشست های    شناسایی

ٔ
  مراسالتهرگونه خواهند شد. برگزار تییل کنفرانس ویا   ویبکس  از طریقبطور مجازی  (IPRC)کمیته

ونییک برای  . قبل از ارسال به رضایت والدین نیاز دارد  ، شخیص شاگردان باشد معلومات  شامل اسنادی که دارایاولیا   و با والدین  )ایمیل( الکیر
ی از نقض حریم خصویص، معلومات  اطمینان از محافظت از  ونییک مراسالتو جلوگیر شاگردان  شخیص  معلومات  حاوی که   )ایمیل( الکیر

 . محافظت یم شود (password) رمز  با شده و (encrypted)  رمزگذاری باشد، 
ٔ
در موضوع یم باشد و شامل یک  حرم مُ  ایمیل شامل کلمه

 اولیا آنرا بدست آورده اند، یم باشد.   و والدین  ینکهرسید خوانده شده برای اطمینان از 
  

 ها   منابع برای خانوادهو  (FSL) دوملسان  حیثبه وی فرانس
نتر گوگل را ، (FSLلسان دوم )  ثیبه ح ویفرانس بخش  ،هفته یندر   انیر

ٔ
  اولیا و خانواده برای والدین، یک صفحه

ٔ
های شاگرادانیکه در برنامه

نتر دارای معلومات  وی میباشند، آغاز نمود. فرانس   انیر
ٔ
  این صفحه

ی
از جمله اصول   آموزش مجازی در هنگامشاگردان  کمک به در مورد چگونیک

  مجازیمالحظات مربوط به آموزش ودی، راهنم
ٔ
 کمک در خانه در برنامه

ی
یم  و موارد دیگر  های لسان فرانسوی، پیوند آنالین به منابع، چگونیک

 باشد. 

 



 

 
 

 

  به روزرساب  های 
ٔ
 صحت عامه

ٔ
 تورنتو وزارت تعلیم و تربیه و اداره

 تورنتو  هیو ترب میوزارت تعل، ۲۰۲۰ماه یم  ۳۱ تا حداقلتب امکمبتز بر تعطییل  هفته اعالم این با
ٔ
 این هفته نامه هایی  و ادارٔه صحت عامه

ز نیر
 . کردند ارسال  خانواده ها  و والدین  بهرا 

ً
  را در  به روزرسایز ها این لطفا

ٔ
  و   هیو ترب میوزارت تعل نامه

ٔ
 تورنتو  نامه

ٔ
 بخوانید.   ادارٔه صحت عامه

  
 سخنان آخر
 آموزش  مساعدت بهآنچه که برای همه یکبار دیگر از 

ٔ
قوی  همکاریهر وقت دیگر اکنون بیش از   تشکر یم نمایم.  ،انجام یم دهیدادامه

ز  با  تاثیر  انجام یم دهید، و معلمان خود مکتب  تان و تماس با   اطفال / طفل  تعامل با . هر آنچه که در راستای است با ارزش مکتب  خانه و بیر
ایط در همه خواهد داشت. ما مثبت و  شارز  ینبه  کنویز   شی  .نماییمقدردایز یم  تان از تالشهای  یم کنیم و وجه کوشش  بهیر

  
رای همه  ب مجازی آموزش گذار به شان درین تحول قدردایز نمایم.  کشی و انعطاف و از زحمت کرده هم تذکر  خویش شاگردان از من یم خواهم 
ی را از میباشد.  به آن عادت کرده اند،شاگردان بسیار متفاوت از آنچه آموزش  یک شیوهٔ یک تعدیل و  ز و   مکاتب  من داستانهای شگفت انگیر

 نموده و از خود ت یکه درین وضعشنیده ام  شاگردان  در موردخویش معلمان 
ی

  بر گواه این  تبارز داده اند. تعهد و خالقیت باورنکردیز  ایستادگ
ی در شاش و خانواده هایشاگردان  آن است که ما  ز افتخار یم   همه ن خییل به م. مداری   (TDSB) ونتتور هیأت مدیرٔه مکاتب   شگفت انگیر

ایط دشوار از  همکاریما با و یم دانم که  کنم  عبور خواهیم کرد.  این شی
 

یک نمایم که من یم خواستم   سخن آخر یک  ین  که مجدد است  فقط اطمینان به شما شی ما در حال فکر کردن و برنامه ریزی های خود به بهیر
وری  خواهد بود، این زمایز   آن چه در حایل که ما هنوز نیم دانیم که. هستیممکتب شکل ممکن برای بازگشت نهایی به  که    استمهم و ضز

 تورنتو  اادهمکاری نزدیک با  در ما
ٔ
اقدامات مناسب صیح و   اطمینان حاصل شود کهتعلیم و تربیه کار نماییم تا و وزارت رٔه صحت عامه

صحت  ما با راهنمایی های الزم از سوی مسئوالن   ت برای همه نا آشناست و یوضع اینعمیل گردند. یکبار دیگر،  اقدامات و سایر مصئونیت
 آن عبور خواهیم کرد. از  دیگرانکارکنان و   ارزشمند   نظریاتعامه 

 
  

 
ً
 باشید.    و تندرست مصئون لطفا

  
ام  بااحیر

 

 
 


