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ن برای دروه  :یثانو مت 

 
 
است که شما به زبان انگلییس مکتب  رسان پیامقبل از ثبت نام نظر سنجی از طریق  تلفن   تماس دری این یک ترجمه

 :دریافت خواهید کرد

 پیام بسیار مهم از طرف هییک این 
 
  مکاتب ت مدیره  ا

 
)مخصوص  صنف بهدر ماه سپتمبی تان که د فرزنتورنتو برای  منطقه

کرد. تماس ها با صنف که   د یخواه افتیدر  تماس تلفن   کیتان  انفرزندیک از هر  یشما برا)خواهد رفت، میباشد.  (طفل

 خواهد شد.(مشخص  باشد،یفرزند تان در آن م

  اقدامات  در موجودیت و  با یک طرح تعدیل شده ثانویوزارت تعلیم و تربیه اعالن کرده است که تمام مکاتب 
 
فته  پیشر

 تورنتو، شاگردان هر روز مصئونیت افتتاح یم شود صج و 
 
ت مدیره  مکاتب منطقه

 
به مکتب خواهند آمد، در دوم . در هیا

 
ً
، تقریبا  دوم روز در خانه به شمول کار مستقل و  ۱۵صنوف کوچکبر

 
آموزش آنالین شاگرد در هر صنف، و آموزش در نیمه

 ادامه یم یابد. به شکل زنده، 

(   چهار دوره  تقسیم اوقات  اس همچنان، مکاتب بر اس روزه  ۴۴بخش  ۴به در آن تب امککه سال تعلییم تعلییم )کوادمسبر

 . میکنند، فعالیت خواهند کرد شاگردان در هر کوادمسبر در دو مضمون ثبت نام و تقسیم شده 

مکتب نفرستید، یک طرح کامل آموزش مجازی )از راه حضور به اگر اراده دارید که فرزند خود را در ماه سپتمبی برای آموزش 

 دور( برای فرزند تان در خانه 
 
 تورنتو  مجازیآموزش مکتب از طریق برنامه

 
ت مدیره  مکاتب منطقه

 
فراهم خواهد شد. هیا

 
 
فرادی برای طرح انیک  آموزش از راه دور از طریق یک طرح مرکزی مکتب مجازی ارائه خواهد شد زیرا منابع کاف  برای تهیه

 وجود ندارد. هر مکتب 

را حاال  بصورت  نفرزند تاصنوف را تهیه نماید، بنابراین ما از شما یم خواهیم که  فهرستباید برای ماه سپتمبی شما مکتب 

 آموزش مکتب مجازی)مکتب( یا آموزش مجازی آموزش در حضوری )
 
  . کنید نام  ثبت ( از طریق برنامه

 :خواهد گشت بر  مکتببه  چگونه در ماه سپتمبی  تانفرزند  ( ۱ 

 بر خواهد گشت.  به مکتب ( را برای این گزینه فشار دهید: فرزند من به شکل حضوری۱شماره  یک )

 آموزش مکتب مجازی به مکتب بر خواهد  ۲) دو شماره  
 
( را برای این گزینه فشار دهید: فرزند من بر اساس برنامه

 گشت. 

 برای دریافت به روزرسان  و معلومات در مورد مراحل بعدی، 
ً
ننر ما از از پاسخ شما ممنونیم. لطفا  انبر
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