
 

 

 
 

 2020 اکتوبر 23 
 

 متوسطه، گرایم دوره  شاگردان  و اولیاء والدین / 
 
  

ی متوسطه شاگردان دوره  این یک به روزرسانی مهم برای خانواده های  ی آموزش حضوری و آموزش در مورد تغییر بیر مجازی و همچنیر
 .هستند  2کوادمسی   مجازی برایآموزش به خواهان است که شاگردانی مجازی برای آموزش  طرح تغییر در 

 
ثبت نام کرده هیأت مدیره  مکاتب حوزه  تورنتو  متوسطهدوره  ب اتمکمتوسطه که در حال حاضی در دوره   ان  شاگرد 18000با بیش از 

ی که تأثیر منفی بر  - بپذیریم مجدد قابل توجیه در سیستم  تنظیماضافی را بدون  شاگردان  اند، ما نیم توانیم  ی حضوری ما  مکاتبچیر
ن بگذارد و در نتیجه 

ی ی حذف گردد یا زیادی  مضامیر  .بروداز بیر
 
 مکتب حضوری و  مکاتبهدف نهانی ما حفظ ثبات برای  

 
  مجازی و ادامه

 
ی  ارائه  نحوه  ما است. در نتیجه، شاگردان مورد نیاز مضامیر

   م داد. ، تغییر خواهیبرگردند به آموزش مجازی  2 کوادمسی   برای یم خواهند به دانشجویانی که را مجازی آموزش  فراهم آوری
 
از  یم خواهند که   شاگردان  ، مساعدت فراهم یم کند موجود خود شاگردان  بهمجازی به کار خود ادامه یم دهد و مکتب در حالیکه  

 .حضوری فعیل خود با گزینه مجازی پذیرفته یم شوندمکتب ، در برگردند  2 کوادمست   آموزش حضوری به آموزش مجازی برای
 
 حضوری به آموزش مجازیآموزش تغیتر از  
 

ی از معلومات  ،مجازی هستند ح به طر تغییر خواهان حضوری ثبت نام کرده اند و مکاتب که در شاگردانی   به آنها ارائه یم مکتب بیشی 
تطبیق  2020نوامیر  23در  2کوادمسی    ءبرای نشان دادن آنچه یم خواهند انجام دهند. این تغییر از ابتدا فورمه شود، از جمله یک 

 .خواهد شد
 

که   شاگردان  مانند تعداد  های مختلف متفاوت خواهد بود و به عوامل  صنف شما در مکتب در  ،مکتبمجازی مبتنی بر آموزش  طرح 
ی مجازی و آموزش خواهان   خواهد داشت. در بعضی موارد،  ،موجود هستند مضامیر

ی
به  صنف تنظیم تمام کافی برای شاگردان  بستگ

 .خواهد شدهای مجازی و حضوری تقسیم پ به گرو صنف طور مجازی وجود خواهد داشت. در سایر موارد، 
 
ی از تعداد  با  آماده و نهانی یم را  نی طرح ها مکاتب، در روزهای آینده آموزش ببینند که یم خواهند به صورت مجازی   شاگردان  درک بهی 

وعمکتب ویژه توسط معلومات . نماید   توجه داشته باشید که فراهم خواهد شد.   2کوادمسی   شما قبل از شر
ً
درخواست های  تماملطفا

ان  در وجود آنپذیرفته خواهد شد. با شان حضوری مکتب تغییر گزینه مجازی در خواهان شاگردان  ، در برخی موارد  ممکن است تغییر
ی  س بودن و کوادمسی    مورد نظر در یکمضامیر ی خاص الزم باشد تا با در دسی   مضامیر

 
 .هماهنگ شودارائه

 
 حضوریآموزش مجازی به مکتب تغیتر حالت از  
 
با  2020بر و اکت 28گردند، باید تا ر حضوری خود بمکتب به  یم خواهند مجازی ثبت نام کرده اند و مکتب که هم اکنون در   شاگردان   

ند تا ببینند  مکتب مشاور راهنما در  ی برای تقسیم اوقات که حضوری خود تماس بگیر های خایص که مضامیر  4و  3،  2برای کوادمسی 
حضوری تسهیل یم شود. مکتب به  تغییر ، تنظیم شده بتواند  اوقات تقسیماگر یک . نهیا شده یم تواند  تنظیمدرخواست کرده اند، 

 لطف
ً
 اشته باشد. وجود ند تغییر محدود باشد و امکان  جای در صنفتوجه داشته باشید که ممکن است  ا
 



 

 

 
 

  
 

 درخواست  
ً
 با  2 کوادمسی   خود در حضوریمکتب گشت به ر برای ب اگر قبال

ً
 برای تأیید این درخواست مجددا

ً
خود مکتب داده اید، لطفا

ید   .تماس بگیر
 
ما در حالیکه در هر زمان اظهار امتنان یم نماییم. در یط این وضعیت ان برای صیر و شکیبانی ششاگردان و  اولیاءوالدین /  متمااز  

ی یم کنیم، برای  مکاتبو ف و صنرا در همه  ثباتممکن  ی تأمیر  . تالش خود را انجام یم دهیم تمامشاگردان درخواست های  پذیرفی 
 
، از جملهمعلومات برای کسب    از این نامه در روزهای آینده، لطف های ترجمه شده   نسخه بیشی 

ً
هیأت مدیره  مکاتب حوزه   وبسایتا

  بازدید نمایید. 
 
ام    ،با احی 
 

  
و  کن  وایی 

 تعلیم و تربیهموقت رئیس 
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