
 

 

 
 

 ۲۰۲۰آگست  ۲۱
 

 ،گرایمخانواده های  و  ء، اولیا والدین
 

وع کنیم. اظهار امتنان ما یم خواهیم با  در  تعلیم و تربیهمصوبات وزارت ق یو تطببرنامه ریزی  ما در جریان در حاِل کهاز شما شر
مداوم  شما به خاطر صبر و شکیبای  هستیم، از هر یک  شاگردانو کار برای کارکنان و  تبامکبه مصئون گشت ر ب مورد نیاز برای

ت تب افتتاح مکاتا دربارٔه  د نبوده است. ما یم دانیم که شما یم خواهیساده یا و آسان  روند یم کنیم. این یک  تان تشکر 
ٔ
هیا

 تورنتو 
ٔ
بیشبر بدانید. ما صمیمانه از درک و اعتماد نکه باید چه توقع داشته باشیم، و ای انشاگرداستقبال  ،مدیرٔه مکاتب منطقه

ما در حال انجام هر کاری ممکن هستیم تا بتوانیم به طور مؤثر  ، قدر دایی یم نماییم. تان در حاِل که ما به پیش یم رویممداوم 
ی کارکنان ، مصئون برنامه ریزی کنیم و متمرکز بر انجام هر کاری ممکن برای  تبامکبه مصئون گشت ر برای ب و سالم نگهداشتر

 .و خانواده ها هستیم شاگردان
 

ت بدانید،  شما  همانطور که ممکن است
ٔ
بودجه برای  الر میلیون د ۳۰میم مهم از جمله تصویب بیش از ادیروز تصاعضای هیا

 معلم اضافی برای کاهش  ۳۶۶استخدام 
ٔ
  مکاتبو کارکنان در  شاگردان تیمصئون برای کمک به بهبود ی  بتداوف اصنتعداد داخله

،  گرفتند.   های مهم و ثانوی  ی  ابتدا مکاتبآموزش های طرح رکنان کادر حال حاضی
ی

را نهای  کرده اند و ما با برنامه ریزی و آمادگ
 .به پیش یم رویم مکاتبافتتاح الزم برای 

 
وع: سه شنبه   سپتبمر ۱۵تاخیر در شر

 برای ب وقتبا توجه به 
ی

 تورنتو ، تبامکگشت به ر الزم برای آمادگ
ٔ
ت مدیرٔه مکاتب منطقه

ٔ
وع روز اول هیا )برای را  تبامکشر

وع سه روز تمام صنوف به شکل تدریجر یط یبر داده است. تغ سپتمی   ۱۵ سه شنبهو مجازی( به  ثانوی، ی  ابتدا تبامک شر
بیشبر و جزئیات  معلوماتو منظم افتتاح کنیم. مصئون  شکلرا به  مکاتبتا اضافی به ما کمک یم کند  وقتخواهد شد. این 

وع قبل از روز اول تان فرزند  مکتبخاص به طور مستقیم از   فراهم خواهد شد. خانواده ها و والدین  هب تبامکشر
 

 ش چهرهپوشاستفاده از ماسک و دستورالعمل 
ت مدیرٔه مکاتب  که در ساختمان هایکنان  و کار  شاگردانتمام ایجاب یم نماید تا ، مکاتب نیت در مصئو برای بهبود سالمتر و 

ٔ
هیا

 تورنتو 
ٔ
فرد  ه هر یم باشد کعمویم شهر تورنتو  اتیمقتضت با مطابقدر د. این تصمیم نماسک بپوش، تبامکهای بس و منطقه

یا پوشش چهره  از ماسک ، صجمعافیت به دالیل ساختمان ها و با در نظر داشت  داخل فضای عمویم، در باالتر از دو سال
س خواهند داشت،  شاگردانماسک ها را برای ، لزوم  صورتدر ، مکاتبکه   در حاِل  د. ناستفاده نمای  توقع یم رود تا در دسبر

اطمینان  ، ما جواننو  شاگردانبه خصوص برای استفاده نمایند.  آن نموده و از خود تهیه یا پوشش چهرٔه شان را ماسک  شاگردان
د،    صورتآزاد فضای تفری    ح در حاصل خواهیم کرد که  به طور همزمان چند ساعت ماسک نیم پوشند.  شاگردانبنابراین  گبر
 .به زودی ارائه یم شودچهره پوشش ماسک و جزئیات بیشبر در مورد 

 
 آموزش های  طرح 

 
 ابتدائیه ور د

ٔ
 (۸صنف  )از کودکستان ایله

 ) شاگردان
ٔ
 ، خاصآموزش به شمول شاگردان برنامه

ٔ
فرانسوی(  لسان مدتطویل الو برنامه های فرانسوی لسان اختالط  برنامه

یم آیند، یک گروپ در تمام روز  به شمول وقت تفری    ح و غذای چاشت. طرزالعمل های صج و  مکتببه روز در هفته  پنج
فته،  تیمصئون  اجتمایع کمک خواهد کرد.  برای ،کوچکبر به شمول صنوف  پیشر

ٔ
 نگهداشت حد اکبر فاصله

 
 



 

 

 
 

 
 

 تورنتو که محالت  واقع در ی  ابتدا مکاتب
ٔ
در آنها  ۱۹نتشار کووید بیشبر ادهندٔه خطر تورنتو نشانمعلومات ادارٔه صحت عامه

، از جمله جزئیات مهم در مورد  معلومات. برای داشتخواهد  باشد، در مقایسه با سایر مکاتب صنوف کوچکبر   اندازهٔ بیشبر
 بازدید نمایید.  ما  ایتسبیو  از ، ی  ابتدا فو صن
 

 
ٔ
 ( ۱۲ایل  ۹) از صنف ثانویدروه

 ) شاگردان
ٔ
 خاص، آموزش به شمول شاگردان برنامه

ٔ
فرانسوی( و برنامه های طویل المدت لسان فرانسوی اختالط لسان  برنامه

ی و آموزش  به شکل زنده) همزماندر هر روز دوم به شکل حضوری و  در ناهمزمان )کار مستقل( آموزش آنالین( و همچنتر
فته از جملهصج اقدامات موجودیت   که کوچکبر    صنوف پیشر

ٔ
ی حد اکبر فاصله ، به آموزش نماید یم کمک   اجتمایع در تأمتر

،  برای معلومات. خواهند پرداخت  . بازدید نمایید ما ایت سبیاز و بیشبر
 

 ( 12مکتب مجازی ) از کودکستان تا صنف 
دازند آموزش به در خانه خواهند فرزندشان  که یم  نیوالد  معلومات یرا انتخاب کنند. برامجازی  آموزش نهیتوانند گز  یم، ببر
 شبر یب

 
 . ثانویو  دورٔه ابتدائیه. د یمراجعه کن تیبسایبه و  ، لطفا

 
 مجازی  شآموز  یا  مکتبثبت نام برای 

وع کردیم تا بدانیم از  قبل روند اوایل این ماه یک در یم دانید، ما ا مشمانطور که ه ارند اراده د شاگردانچه تعداد از ثبت نام را شر
ند. خانه( آموزش در )مجازی آموزش در و چه تعداد از شاگردان اراده دارند تا  بروند تب ابه مکدر ماه سپتمبر تا  از آن سهم یم گبر

ات مهیم در  ر  معلوماتایجاد شده است و آموزش های طرح زمان تاکنون تغیبر
برای کمک به آگاه سازی والدین در تصمیم   بیشبر

ی وجود دارد. بنابراین،   به روز  گبر
ٔ
 تورنتو آینده،  چهارشنبه هفته

ٔ
ت مدیرٔه مکاتب منطقه

ٔ
از طریق ایمیل یم  و اولیاء از والدینهیا

ند و فرزندان خود را برای حضور در  خواهد تا تصمیم ثبت نام کنند. ایمیل حاوی یک مجازی آموزش یا انتخاب  مکتبنهای  بگبر
 منحرص به فرد برای یک فآنالین  پیوند 

ٔ
 بیش از یک فرزند و اولیای که والدین یم باشد. د شاگر ثبت نام آنالین برای هر ورمه

نجام ا یم کنند و از آنها درخواست یم شود برای هر کودک ثبت نام جداگانه ایمیل دریافتیک  فرزند شان برای هر دارند،  
س خواهد بود  .دهند. ثبت نام آنالین به بیست زبان مختلف در دسبر

 
 ولیاء و اوالدین تمام بسیار مهم است که این 

ٔ
 آنهای  که هفته

گذشته به تماس تلفتی ثبت   این ثبت نام آنالین را انجام دهند، حتر
س قرار نداده اند که آدرس ایمیل خود را در و اولیاء  والدین  ضفسخ داده اند. نام پا آنالین تکمیل شکل یا ثبت نام را به  دسبر

نیم کنند، یک تماس تلفتی ثبت نام دریافت یم کنند که از آنها خواسته یم شود انتخاب خود را انجام دهند. برای کسب 
ت مدیرٔه  بسایتیبه و تا را ترغیب یم کنیم  و اولیاءوالدین تمام ، ما ثبت نام در مورد گزینه های مختلفبیشبر  معلومات

ٔ
هیا

 تورنتو 
ٔ
 .مراجعه کنندمکاتب منطقه

 
  شودآغاز یمو ثبت نام ارسال شده  و اولیاءوالدین به تمام ایمیل  آگست:  ۲۶چهارشنبه،

 یم شودختم  ثبت نام آگست:  ۲۹شنبه،
 

 مراحل بعدی
برای  مکاتبما در حال آماده سازی داد. خواهیم ادامه به روزرسایی خانواده ها به فراهم آوری معلومات و   آینده ما در روزهای

 نهای  شده و حیث یک قدم اولهستیم. به  شاگردانکارکنان و   پذیرش
در ، برنامه ها و دستورالعمل های عملیایر در حال حاضی

 
ٔ
به آسوده  با خیال شاگردانبرای اینکه کارکنان و خواهد شد. فراهم اتب مککنان و کار  شان معاونانمدیران مکاتب،  هآینده ب هفته
د و کارکنان صورت  تبامکبرگردند، مالحظات و تعدیل های زیادی در خصوص وسایل  مکتب ورت  تبامکیم گبر به وقت ضی

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Registration


 

 

 
 

وع ، به تطبیق آن تبامکبه  شاگردانگشت ر آگایه یابند و قبل از ب اتیمقتضدارند تا در مورد این  از ویبسایت ما در نمایند. شر
 . معلومات بدست آرید ت یمصئونو صج راهنمای  های  دربارهٔ 

 
  دهید.  تان ادامهصبر شما یم خواهیم تا به  ما از در حالیکه امورات مهم در جریان است، 

 
به یاد داشته باشید که معلمان و   لطفا

ی مشتاقانه منتظر  تبامککنان کار   هستند که به آنها امکان برنامه ریزی برای ماه سپتمبر را یم دهد. برای  معلوماتنبر
و جزئیایر

  مدِت منحرص به هر صنف، و  مکتببرنامه های  سازیتهیه و نهای  
 
 که مدیراندر نظر داشته باشید  طول خواهد کشید. لطفا

 ب تبامک ویژهٔ  معلوماتدر اشع وقت  مکاتب
 
ما یم دانیم که شما سواالت و نگرایی فراهم یم نمایند. ا خانواده ه هرا مستقیما

ین وجه تالش یم کنند تا   .الزم را کسب کرده و شما را آگاه سازند معلوماتهای زیادی دارید و کارکنان همچنان به بهبر
 

 ما در این امر با هم هستیم 
ٔ
ِک  وهمه و خانواده ها داریم. ما  شاگردانکارکنان،   ومصئونیتبرای اطمینان از سالمت  ما هدف مشبر

ک ادامه  وبرایباشد آسان تا حد امکان برای همه  مکتبگشت به ر که بآرزومندیم   اینکه این اتفاق بیفتد باید به همکاری مشبر
 .دهیم

 
ام  ،باحبر

 

                                                     
 

ی جکسون  الکساندر براون    کارلتر
 رئیس  رئیس امور تعلیم و تربیه 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Health-and-Safety

