
 

 
 

 

2020می  1  

 های گرامی،ولی/قیم و خانواده

 

می   31، تعطیلی همه مدارس دولتی در انتاریو حداقل تا تاریخ COVID-19ها برای متوقف کردن انتشار به عنوان بخشی از تالش

خواهم از این فرصت برای تشکر از شما میبرانگیز و ناامیدکننده است، تمدید شده است. در حالی که تمدید این تعطیلی، چالش 2020

هایی مثل شما را به عنوان همراهان خود در روند آموزش در کنارمان  استفاده کرده و اذعان کنم که تا چه اندازه از اینکه والدین و خانواده

 داریم، سپاسگزار و خوشحالم.

 

های دیگری که احتماالً در این دوران با  دانیم که پشتیبانی از فرزند)فرزندان( شما در امر آموزش از راه دور علیرغم همه مسئولیت می 

ای نیست. این تجربه برای همه جدید است. ما روز به روز با هم در حال یادگیری هستیم. حین انجام  آن مواجهید، به هیچ وجه کار ساده

آموزان در یک روز کامل درسی ها تاکید کنم که تحت این شرایط استثنایی، ما انتظار نداریم که دانشمایلم که به والدین و خانواده این کار، 

های آموزشی ارائه شده توسط معلمان، دقیقاً مشابه آنچه باشد که به صورت معمول در حضور داشته باشند یا اینکه انتظار نداریم فرصت 

 فیزیکی به صورت روزانه وجود داشته است. های درس کالس

  

اطالعات بیشتری درباره آموزش از راه دور و ، هاهداش برای خانواجدیدترین نامه در Stephen Lecce وزیر آموزش و پروزش،  

آموزگاران شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو   آموزان در یک هفته را اعالم کرده است.ساعت درسی دانشانتظارات از 

(TDSB متعهد هستند که به روش )هایی های مختلف این انتظارات را تامین کنند. با همکاری شرکای خود در اتحادیه، ما به دنبال روش

کنند، تا بتوانیم بهتر آنها  آموزان استفاده میای آنالین آموزشی برای حفظ رابطه خود با دانشههستیم تا بدانیم آموزگاران چطور از سیستم

 را مورد حمایت قرار دهیم.

کنند.  آموزان در کالس، با آنان ارتباط برقرار میها، و نیازهای هر یک از دانشآموزان و خانوادهآموزگاران برای تامین نیازهای دانش 

ها، متفاوت است. ما باید تفاوت  آموزان و خانوادهاین موضوع از کالسی به کالس دیگر و از معلمی به معلم دیگر برای هر یک از دانش

آموزان دارای محیط های ها را در نظر داشته و برای آنها ارزش قائل باشیم. دانشآموزان خود و خانوادههای دانشط و تجربهدر شرای

  همهآموزش خانگی با  سطوح مختلفی از پشتیبانی هستند. آنچه در حال حاضر بیشترین اهمیت را دارد، این است که ما به درگیر کردن 

ها تمرکز داشته باشیم و از روند آموزش در خانه حمایت  و بر سالمت و رفاه دانش آموزان، پرسنل و خانواده آموزان ادامه دهیمدانش

 کنیم. 

 

ریزی برای های گوناگون ارائه دهیم تا در روند برنامه رویم و با نگاهی به آینده، مایلیم اطالعات جدیدی در زمینه در حالی که پیش می

ه شما کمک کرده باشیم. لطفاً همچنان با معلمان و گروه مدرسه خود ارتباط برقرار کنید و با یکدیگر در های پیش رو، بروزهای هفته

 تان مراقبت کنید. ما همه با هم هستیم! تماس باشید. لطفاً خوب باشید و از خود و خانواده 

 

 هاهای آموزشی برای والدین/خانواده جلسه •

 

 تندرستی و مشارکت دانش آموزان •

 

پشتیبانی، ارزیابی و گزارش پیشرفت و تندرستی دانش  •

 آموزان 

 

های فارغ التحصیلی، مهمانی رقص آخر سال و جشن  •

 سایر رویدادها

 

 نظر خود را ابراز کنید •

 

 های آموزشی در تابستان فرصت •

 

 IPRC/SEPRC/IEP آموزش ویژه از راه دور •

 

برای ( FSLمنابع درس فرانسوی به عنوان زبان دوم ) •

 هاخانواده

 

 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

 هاهای آموزشی برای والدین/خانوادهجلسه

های آنالین برای آموزش از راه دور برای بعضی از خانواده ها تازگی دارند و ما متعهد به پشتیبانی از شما هستیم تا به کمک کنیم  سیستم 

های آموزشی ویژه برای آشنایی کلی با دو سیستم عمده  ه راه خود را در این محیط جدید پیدا کرده و به راحتی از آن استفاده کنید. جلس

 .Classroom Googleو  Brightspaceشود: برگزار می

 

 Brightspaceای بر سیستم آموزشی مقدمه  

معرفی شده و این موضوعات پوشش داده خواهند شد: نحوه دسترسی، روش ورود و  Brightspaceدر این جلسه، سیستم آموزشی 

و   به وب سایت مراجعه کنیدبرای شرکت در این جلسه،  های کلیدی مورد استفاده معلمان و دانش آموزان.توضیح بعضی از ویژگی

 ک کنید. روی لینک مرتبط کلی

 بعدازظهر 3می، ساعت  4دوشنبه،   •

 عصر 7می، ساعت  5شنبه، سه   •

 

 Classroom Googleای بر مقدمه  

معرفی شده و این موضوعات پوشش داده خواهند شد: نحوه دسترسی، روش ورود و توضیح  Google Classroomدر این جلسه،  

و روی  به وب سایت مراجعه کنیدبرای شرکت در این جلسه،  های کلیدی مورد استفاده معلمان و دانش آموزان.بعضی از ویژگی

 ک کنید.لینک مرتبط کلی

 عصر 3می، ساعت  5شنبه، سه  •

 عصر  7می، ساعت  6شنبه، چهار  •

 

 تندرستی و مشارکت دانش آموزان  

پرسنل مدرسه   هاست.همه دانش آموزان خود، پرسنل و والدین/خانواده سالمت روحی و تندرستی اولویت اصلی ما پشتیبانی و ارتقای

 نان تمرکز خواهد داشت.حین آموزش از راه دور، همچنان ارتباط خود را با دانش آموزان حفظ کرده و بر سالمت روحی و تندرستی آ

 کنند. آموزان و مشارکت دادن آنها استفاده می های متعدد و خالقانه برای برقراری ارتباط با دانش معلمان از روش

 

 پشتیبانی، ارزیابی و گزارش پیشرفت و تندرستی دانش آموزان 

آموزان به سوی موفقیت بیابیم، این دوران برای همه  هایی برای سوق دادن دانش در حالی که ما به صورت جمعی تالش می کنیم روش 

هایی در سیستم ما وجود دارد که بر آموزش و موفقیت دانش آموزان چالش برانگیز است. متوجه هستیم که ناهمسانی و نابرابری

های کاربردی آنالین و  امه تاثیرگذار است. این موضوع شامل مواردی چون دسترسی به تکنولوژی، در دسترس بودن منابع، آشنایی با برن

های معنادار آموزشی ارائه کنند و فرصت شود. معلمان، در حالی که از همه دانش آموزان پشتیبانی می پشتیبانی از روند آموزش می

ها را در رسد، همه این چالش دهند که با برنامه آموزشی انتاریو پیوستگی داشته و در نهایت به گزارش پایانی سال در ماه ژوئن می می

 نظر دارند.

 

ای عادالنه، شفاف و منصفانه برای همه دانش  دهی نهایی به شیوه ما تعهد داریم که اطمینان حاصل کنیم روند ارزیابی، سنجش و گزارش

ای دارید، مثل همیشه، اگر هرگونه سوال یا دغدغه  آموزان صورت بگیرد و بر رشد یادگیری و ارتقای وضعیت تحصیلی تمرکز داریم.

لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر و اطالع از جزئیات  خاص درباره ارزیابی دانش  لطفاً با معلم و/یا مدیر فرزند خود ارتباط برقرار کنید.

 را مطالعه کنید.  خبرنامه ارزیابی مخصوص والدین/خانواده نهایی،  آموزان دبستانی و متوسطه و گزارش

 

 های فارغ التحصیلی، مهمانی رقص آخر سال و سایر رویدادها جشن 

اند. ما  های علمی و سفرهای یک شبه تا پایان سال تحصیلی لغو شدهآوریل به اطالع شما رسید، کلیه گردش 14همانطور که در نامه 

امیدوار بودیم که برگزاری مهمانی رقص آخر سال، جشن فارغ التحصیلی و سایر رویدادها برای امسال قابل اجرا باشند، اما با وجود 

می، این امر ممکن نیست. متاسفانه، ما مجبور بودیم که این رویدادها را حداقل تا  31تعطیل بودن مدارس تا حداقل  خبرهای جدید مبنی بر

 پایان سال تحصیلی لغو کنیم یا به تعویق بیاندازیم. 

  

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf


 

 
 

 

عویق افتاده، بر اساس  های زیادی درباره این وضعیت وجود دارد، تعیین زمان مجدد برای رویدادهای به تاز آنجا که هنوز ناشناخته 

هایی که به طور معمول در جشن فارغ  شرایط محلی توسط مسئوالن هر مدرسه انجام خواهد شد. لطفاً توجه داشته باشید، بورسیه 

 شوند، همچنان برقرار خواهند بود و روند اعطای رسمی آن به تاریخ دیگری موکول خواهد شد.التحصیلی اعطا می

 

 دنظر خود را ابراز کنی 

خواهیم که نظرات شما را بشنویم. کدام روند عملکرد خوبی شویم، می در حالی که به پایان اولین ماه آموزش از راه دور نزدیک می

ای زمان صرف کنید و نظرات خود درباره تجربه فرزندتان در زمینه روند داشت؟ کدام نداشت؟ پیشنهادات شما چیست؟ لطفاً چند دقیقه 

را با ما به اشتراک بگذارید. نظر شما مهم است زیرا ما سعی داریم درک بهتری از نیازهای دانش آموزان خود و آموزش از راه دور 

 به ما بپیوندید و نظر خود را در این گفتگو ابراز کنید.  تبادل نظرها به دست آوریم. در این خانواده

 های آموزشی در تابستانفرصت

چند گزینه در حال بررسی است تا امکان ادامه آموزش در فصل تابستان را فراهم کند. لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به قسمت زیر  

 های آتی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.مراجعه کنید و جزئیات بیشتر طی هفته 

 

 رای دوره تابستان مدارس ابتداییب چندگانه )هیبرید(آموزش از راه دور  

های آموزشی گیری هستند تا به موضوع شکاف هایی برای آموزش از راه دور در دوره تابستان مدارس ابتدایی در دست شکلبرنامه 

 صفحه دوره تابستان مدارس ابتداییهای آتی در و ادامه مشارکت دانش آموزان در ماه جوالی رسیدگی کند. جزئیات بیشتر طی هفته 

 در دسترس قرار خواهد گرفت.

های وزارت و آموزش و پرورش، شامل « نام گرفته چون ممکن است مطابق با خط مشیچندگانه )هیبرید(نکته: این برنامه »  
 .حضوری در کالس باشدهای آموزشی و آنالین و محیط 

 

 دوره جبرانی تابستانی از راه دور )متوسطه( 

سازمان آموزش مستمر یک دوره جبرانی تابستانی از راه دور برای دانش آموزان شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو  

(TDSB در نظر گرفته است که در تاریخ )تابستانی حضوری برای شود. این برنامه جایگزین دوره جوالی برگزار می  31تا   6

های اجباری. برای کسب خواهد بود با تمرکز بر دوره 12تا  9هایی برای همه دروس از پایه شود و شامل دورهمی 2020سال 

 مراجعه کنید.  صفحه اینترنتی دوره تابستانی های آتی بهاطالعات بیشتر، طی هفته 

 

 تابستانی از راه دور )متوسطه( چندگانه )هیبرید(دوره 

سازمان آموزش مستمر یک دوره آموزشی تابستانی از راه دور برای دانش آموزان شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو  

(TDSB در نظر گرفته است که در ) شود. این برنامه جایگزین دوره تابستانی حضوری برای جوالی برگزار می  31تا   6تاریخ

های اجباری. برای کسب خواهد بود با تمرکز بر دوره 12تا  9هایی برای همه دروس از پایه شود و شامل دورهمی 2020سال 

 مراجعه کنید.  صفحه اینترنتی دوره تابستانی های آتی بهاطالعات بیشتر، طی هفته 

های وزارت و آموزش و پرورش، شامل « نام گرفته چون ممکن است مطابق با خط مشیچندگانه )هیبرید(این برنامه »  نکته: 
 .آنالین و حضوری در کالس باشدهای آموزشی و محیط 

 

 تابستانی برنامه آموزش الکترونیکی

های گذشته ادامه خواهد یافت و ثبت نام برای دانش برنامه آموزش الکترونیکی تابستانی در ماه جوالی و آگوست مطابق با سال 

ها شامل مجموعه کامل  مه دوره( از اوایل آوریل شروع خواهد شد. هTDSBآموزان شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو ) 

آموزان خارج از پوشش دهند.  دانشرا پوشش می  10های مطالعات مدنی و شغلی پایه و نیز دوره 12و  11های واحدها هستند و پایه 

عات  اطال های ماه آگوست ثبت نام کنند.توانند از آغاز ماه جوالی برای دوره( میTDSBشورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو )

 آمده است. وب سایت آموزش الکترونیکی ها و روند ثبت نام، در کامل درباره دوره

 

 

 

https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl


 

 
 

 

 دوره تابستانی آموزش ویژه از راه دور 

دوره تابستانی برای دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی ویژه به صورت از راه دور ادامه خواهد یافت. دانش آموزان ناشنوا و 

سخت شنوای دوره متوسطه، قادر خواهند بود تا به دوره واحدهای متوسط خود دسترسی داشته باشند. ما برای دانش آموزان ناشنوا و  

مدارس های تابستانی متوسطه برای دانش آموزان حاضر در دوره های تابستانی خواهیم داشت. دوره نیز8تا  1سخت شنوای پایه 

 نیز ادامه خواهد یافت تا این دانش آموزان بتوانند به واحدهای تابستانی دسترسی داشته باشند.  CTCCمتوسطه تابستانی 

 

نیز ارائه خواهد شد. معلمان به ارائه آموزش از راه دور  12تا  1یه های رشدی از پادوره تابستانی برای دانش آموزان دچار ناتوانی

 های آموزشی پشتیبانی خواهند کرد.  های آنان را در امر فرصتکه هم اکنون برقرار است ادامه خواهند داد و دانش آموزان و خانواده

 

 IPRC/SEPRC/IEPآموزش ویژه از راه دور 

پیوستگی آموزش برای دانش آموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی و وزارت آموزش و پرورش در یادداشت اخیر خود با عنوان 

 پشتیبانی از دانش آموزان دارای نیازهای ویژه آموزشی ارائه کرده است. دستور العملهای بیشتری برای پشتیبانی از سالمت روحی

 

های توصیه برنامه آموزش استثنایی  ( و کمیته IPRCهای بررسی  و جایگزینی )به دلیل شرایط بی سابقه آموزش از راه دور، کمیته 

(SEPRCبه منظور حصول اطمینان از تامین نیازهای فوری ) اند.آموزشی، در اولویت قرار گرفتهشان توسط نظام 

 

 ها:SEPRCها و IPRCاولویت  

 رسانند؛ ( را به پایان می DK( که کودکستان تشخیصی )SKدانش آموزان کودکستان ارشد ) •

 (ISP( که برای آنها یک برنامه حمایت شدید آموزش ویژه )KIPهمه دانش آموزان حاضر در برنامه مداخله کودکستان ) •

 شود؛گرفته میدر نظر 

 برای دانش آموزانی که در حال حاضر تحت پوشش حمایت شدید آموزش ویژه  2سطح  IPRCبازبینی ساالنه  •

(ISP هستند و به خاطر جا به جایی از مدرسه )ای به مدرسه دیگر، به کمک در روند انتقال نیاز دارند؛ 

 یده و حاد پزشکی هستند؛ فقط برای دانش آموزانی که دارای نیازهای پیچ  SEPRCتمهیدات   •

 بازمی گردند؛ CTCCدانش آموزانی که از برنامه های  •

اجرا می شود  4که برای آنها برنامه حمایت شدید آموزش ویژه مخصوص استعدادهای درخشان پایه  3دانش آموزان پایه  •

 بندی وجود ندارد(.سته برای این د SEPRC)فقط برای دانش آموزان ثبت نامی شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو؛ 

 

IPRC ها به صورت از راه دور، یا از طریقWebex شود. هرگونه مکاتبات ایمیلی با  یا به صورت تله کنفرانس برگزار می

اطالعات های دانش آموزان که حاوی اسناد با اطالعات محرمانه دانش آموز باشد، باید با رضایت قبلی والدین مبنی بر ارسال والدین/قیم

از طریق ایمیل صورت بگیرد. به منظور حفاظت از اطالعات و جلوگیری از نقض حریم خصوصی، مکاتبات ایمیلی حاوی اطالعات  

شخصی دانش آموز به صورت رمزگذاری شده و محافظت شده از طریق رمز عبور انجام خواهد شد. در موضوع ایمیل، عبارت  

ها، ایمیل را دریافت کرده ی رسید خوانده شدن خواهد بود تا اطمینان  حاصل شود که والدین/قیم»محرمانه« نوشته می شود و ایمیل دارا

 اند.

 

 ها( برای خانوادهFSLمنابع درس فرانسوی به عنوان زبان دوم )

ها و خانواده های دانش آموزانی که را برای والدین، قیم ها مخصوص خانواده FSLسایت گوگل برای منابع یک  FSLاین هفته، بخش 

در برنامه های زبان فرانسوی به عنوان زبان دوم حضور دارند، راه اندازی کرده است. این سایت حاوی اطالعاتی درباره نحوه پشتیبانی  

آموزش از راه دور است، از جمله اصول راهنمایی، مالحظات برای آموزش از راه دور در برنامه های   از دانش آموزان در طول دوره

FSL.لینکهایی به منابع، روش پشتیبانی در خانه و موارد بیشتر ، 

  

https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0


 

 
 

 

 اطالعات جدید وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهداشت عمومی تورنتو 

، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهداشت عمومی 2020می  31در پی اعالمیه این هفته مبنی بر تعطیل بودن مدارس تا حداقل 

نامه وزارت   دترین اطالعات را از اینجا بخوانید:تورنتو نیز نامه هایی را در هفته جاری برای والدین/خانواده ها ارسال کردند. لطفاً جدی

 .نامه سازمان بهداشت عمومی تورنتوو  آموزش و پرورش

 

 آخر ن سخ

از همه کمکهای شما برای پشتیبانی از پیوستگی آموزشی متشکریم. همکاری قوی بین خانه و مدرسه اکنون بیش از هر زمان دیگر 

آموزش و حفظ ارتباط با مدرسه و معلمان خود  حیاتی است. هر کاری که می توانید برای مشارکت دادن فرزند)فرزندان( خود در روند 

های شما هم انجام دهید، تاثیر مثبت چشمگیری خواهد داشت. همه ما در شرایط فعلی نهایت سعی خود را به کار می گیریم و از تالش

 سپاسگزاریم.

 

ره متفاوت تشکر کنم. انتقال به روش  همچنین می خواهم به دانش آموزانمان اشاره کنم و از کوشش و انعطاف پذیری آنها در این دو 

اند، آموزش از راه دور، تغییری برای همه بوده و روشی بسیار متفاوت برای آموزش در مقایسه با آنچه دانش آموزان به آن عادت داشته 

ده اند و در این شرایط، بوده است. من روایتهای فوق العاده ای از مدارس و معلمانمان درباره دانش آموزانی که بر شرایط سخت غلبه کر

تعهد و خالقیتی باورنکردنی از خود نشان دادند، شنیده ام. این امر گواه داشتن دانش آموزان و خانواده هایی فوق العاده در سراسر 

TDSB  .است.  من به همه شما افتخار می کنم و می دانم که با همکاری می توانیم از این دوران سخت عبور کنیم 

 

می خواهم بگویم، فقط یک اطمینان خاطر ساده است؛ اطمینان از اینکه ما هم اکنون نهایت تالش خود را به کار می گیریم   سخن آخری که

ما مهم و  تا درباره بازگشت نهایی به مدرسه فکر و برنامه ریزی کنیم. در حالی که نمی دانیم این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد،

با سازمان بهداشت عمومی تورنتو و وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم تا اطمینان حاصل کنیم  ضروری است که همکاری نزدیکی 

که اقدامات صحیحی برای حفظ سالمت و ایمنی و سایر موارد ضروری انجام می شوند. بار دیگر اشاره می کنم، همه ما در شرایط جدید  

از سوی مسئوالن بهداشت عمومی و همچنین اطالعات ارزشمند از و نامعلومی به سر می بریم و با رعایت خط مشی های ضروری 

 سوی پرسنل و دیگران، این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت.

 

 لطفاً مراقب ایمنی و سالمت خود باشید.  

 

 با احترام،

 
 

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education

