
 متن مقطع ابتدایی:

 رسان مدرسه است که شما به زبان انگلیسی دریافت خواهید کرد:از سوی پیغام اندبستتلفنی پیش ثبت نام  تماساین ترجمه فارسی 

این پیام بسیار مهم از سوی مدارس شورای آموزش و پرورش منطقه تورنتو برای فرزند شما است که ماه سپتامبر آینده به کالس 

ها بر اساس پایه )شما برای هر یک از فرزندان خود، یک تماس تلفنی دریافت خواهید کرد. تماس رود.می ص هر کودک(ت)مخ

 شوند.(کالسی آنها شناسایی می

استراتژی مشخصی ارائه کرده تا اطمینان حاصل  TDSBگذاری فیزیکی، بر اساس توصیه نهاد بهداشت عمومی تورنتو درباره فاصله

دسته از جوامع یابند در حالی که همچنین منابع خود را بر آن ها در سراسر سیستم آموزشی تا حد ممکن کاهش میکند که اندازه کالس
ها در این محل COVID-19دهد خطر بیشتری برای ابتال به ها و آمار نهاد بهداشت عمومی نشان میکنند که دادهمحلی متمرکز می

وجود دارد. پرسنل در حال همکاری با نهاد بهداشت عمومی تورنتو هستند تا مدارسی را که ممکن است به منابع بیشتری نیاز داشته 
 سایی کنند.باشند شنا

 
اگر انتخاب کنید که در ماه سپتامبر آینده فرزند خود را برای آموزش حضوری به مدرسه نفرستید، یک مدل با آموزش کامل از راه 

برای فرزند شما در منزل موجود خواهد بود.  آموزش از راه دور از  TDSBدور از طریق مدرسه مجازی آموزش از راه دور 

 مرکزی ارائه خواهد شد زیرا منابع کافی برای تامین مدل مدرسه انفرادی وجود ندارد.طریق مدل مدرسه مجازی 
 

خواهیم تا در این زمان فرزندتان را های کالسی خود را برای ماه سپتامبر آماده کند، بنابراین ما از شما میمدرسه شما نیاز دارد لیست

 ه دور )یعنی در مدرسه مجازی( ثبت نام کنید.   برای آموزش حضوری )یعنی در محل مدرسه( یا آموزش از را

 مدلی که فرزند شما به آن طریق در ماه سپتامبر به مدرسه بازخواهد گشت: (1

 را فشار دهید 1، عدد «فرزندم حضوری شرکت خواهد کرد»برای انتخاب گزینه 

 را فشار دهید 2، عدد «کردفرزندم در مدرسه مجازی برای آموزش از راه دور شرکت خواهد »برای انتخاب گزینه 

ً به وب سایت ما به آدرس  از ثبت نام شما سپاسگزاریم. برای دریافت اخبار تازه و جدیدترین اطالعات درباره مراحل بعدی، لطفا

www.tdsb.on.ca .مراجعه کنید 

 

 

http://www.tdsb.on.ca/

