
 
 

 

 

     ۲۰۲۰آوریل  ۱۴

 پدران و مادران و اولیای گرامی،

خواهم از همکاری و شکیبایی شویم، میی دوم آموزش از راه دور میی تورنتو وارد هفتهاکنون که در هیئت  آموزش و پرورش منطقه 

 .قدردانی کنمآموزان و مربیان برای گذار از آموزش حضوری به آموزش از راه دور شما در کمک به دانش

  ۴چه پیشتر گفته شده بود در تاریخ وزیر داگ فورد امروز اعالم کرد که دانش آموزان مطابق آن اید که نخست احتماالً بسیاری از شما شنیده 

او تأکید کرد که این به معنای لغو سال تحصیلی نیست و وزیر آموزش و پرورش در روزهای آینده . می به مدارس باز نخواهند گشت

 .که اطالعات و جزئیات بیشتری به دست ما برسد با شما به اشتراک خواهیم گذاشتبه محض این . جزئیات بیشتری را روشن خواهد کرد

ها حمایت  خواهند تا حد امکان از آنهایی روبرو هستند و کارکنان ما میاکنون با چالشها پرسشهای بسیاری دارند و همدانیم خانوادهمی

، یا از طریق  Brightspaceیا  Google Classroomافزاری، مثل های نرمهای مختلف، همچون پلتفرمرو، مریبان ما از راه از این. کنند

 .  ها در ارتباط هستندایمیل، تلفن یا حتی پست مستقیم با خانواده

ها و آموزان، خانوادهمندی از سوی دانشی گذشته با همراهی یکدیگر این روند را سپری کردیم، بازخوردهای ارزشکه طی دوهفته همچنان 

به منظور یاری رسانی در پاسخ به این  . ای دارندهای مطرح شده گوناگونی گسترده پیشنهادها و نگرانی. ایمکارکنان دریافت کرده 

 :ایمی مسیر در نظر گرفته دهی به عملکرد خود در ادامهبازخوردها، پنج اصل را برای جهت

 .تی هر فرد را در اولویت قرار دهیمتندرستی و سالم . ۱

 .های گوناگون تمرکز کنیم ی آموزش از راهبر ادامه. ۲

 . ارتباط و تماس با یکدیگر را حفظ کنیم. ۳

ها که به دالیل گوناگون ممکن  اند و آنآموزانی که از گذشته محروم بودهآموزان را در یادگیری مشارکت دهیم، به ویژه دانشتمام دانش . ۴

 .نتوانند مشارکت مؤثری در آموزش از راه دور داشته باشند است

 . ظرفیت الزم را در کارکنان خود ایجاد کنیم تا بتوانند در آموزش از راه دور کارآمد باشند. ۵

به فراگیری ادامه  آموز موقعیتی فراهم کنیم تا بتواند دورادور و در شرایطی امن در خانهلطفاً توجه کنید که ما متعهد هستیم برای هر دانش

های ممکن در این فضای آموزش از راه دور به فرزندان شما  کنیم تا به مؤثرترین شیوه همچنین از کارکنان دلسوز خود حمایت می . دهد

 . مثل همیشه، طی مسیر اطالعات شما را به روز نگاه خواهیم داشت. ی خدمت کنندارائه

 :شودارائه میی موضوعات زیر درادامه اطالعاتی درباره

 آموزانامنیت آنالین برای دانش • های آموزش آنالین پلتفرم •

 ها توزیع دستگاه  • آموزانارزشیابی دانش •

 التحصیلی و رویدادهای دیگرهای علمی، فارغگردش • منابع سالمت روان •

 ها ها و نگرانیپرسش:  تماس با کارکنان در رابطه با • 
 

 آموزاندانشامنیت آنالین برای 

. ای داردق العادهآموزان زمان بیشتری را آنالین هستند، تقویت راهبردهای امنیت آنالین اهمیت فو در موقعیت فعلی که بسیاری از دانش

ا در تواند نوجوانان رگذارد، اما ازسوی دیگر میهای بسیاری برای فراگیری و برقراری ارتباط در اختیار جوامع ما می اینترنت موقعیت 



 
 

 

 

. های اجتماعی، مسائل مربوط به حریم خصوصی و مشکالت دیگر قرار دهدی نامناسب از رسانه معرض خطر مزاحمت سایبری، استفاده 

.  کندی خود به شما کمک می در ادامه اطالعاتی به دست خواهید آورد که برای پشتیبانی از بحث پیرامون امنیت آنالین با اعضای خانواده

آموزانمان از خطرات آنالین در توانیم کمک کنیم تا دانشبا هم همکاری کنیم، می  – آموزان و مربیان اولیا، دانش/و مادرهاپدر  –اگر ما 

 . امان بمانند

 : آموزان در اینجا آمده استاولیا و دانش/ی کلیدی در ارتباط با امنیت آنالن برای پدر و مادرهاچند نکته 

ی اجتماعی، ی بیمه ی بزرگترها اطالعات شخصی، از جمله شماره تلفن خود، آدرس، شمارهجازهآموزان هرگز نباید بدون ادانش •

 .تاریخ تولد، تصاویر شخصی، یا اطالعات مالی را از طریق اینترنت به اشتراک بگذارند

امنیت شخصی خود نگران  ها را از بابت اموزان پیام، نظر، تصویر یا هر چیز دیگری در اینترنت مشاهده کردند که آن اگر دانش •

 کرد یا موجب شد احساس ناراحتی کنند، باید بالفاصله موضوع را به بزرگتر خود اطالع دهند؛ و

کند آگاه بوده،  ها استفاده میهایی که فرزندتان از آنهای ویدیویی، و اپلیکیشن ها، بازیسایت اولیا باید از وب/شما پدر و مادرها •

 .گیرندای امن مورد استفاده قرار میشید تا مطمئن شوید مناسب هستند و به شیوه ها را تحت نظر داشته باآن

 . دیدن کنید TDSBی وب امنیت آنالین صفحه برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً از 

 های آموزش آنالین و برگزاری کنفرانس مجازیپلتفرم

TDSB  دهد تا بتوانند از راه دور آنالین و برگزاری ویدیو کنفرانس در اختیار مربیا ن قرار می های آموزشهایی در رابطه با پلتفرمگزینه

ی مربی است که برمبنای سطح دانش و راحتی خود، و نیز با در نظر گرفتن شرایط این به عهده . آموزان ارتباط برقرار کنندبا دانش

ها دا به مشارکت  آموزان و خانوادهاستفاده کند و چگونه به بهترین شکل دانش( اه)ها تصمیم بگیرد از کدام پلتفرمآموزان و خانوادهدانش

ها به خاطر داشته باشند که آموزش از راه دور برای هر کالس متفاوت بوده و مبتنی بر قضاوت  آموزان و خانوادهمهم است دانش. وادارد

 . ای معلم استحرفه

هدف مشترک ما جلب  . ها ملزم به این کار نیستندشود اما آنفاده کنند، از این ایده استقبال می اگر مربیان بخواهند از ویدیو کنفرانس است

. شوداز راهبردها و ابزارهای آنالین گوناگون محقق می  های متفاوت بسیار و با استفاده این هدف به شیوه . آموزان استمشارکت تمام دانش

آموزان خود داشته باشند تا بتوانند ها روشی برای تعامل منظم با تمام دانشساالن در مهد کودک انتظار ما این است که معلمان و مربیان خرد

ها بازخورد ارائه آموزان باخبر شوند، و به آن آموزان به منابع و تکالیف آموزشی دسترسی دارند، از حال و روز دانشمطمئن شوند دانش

 .دهند

که نیازهای آموزشی خاص دارند یا فراگیران زبان انگلیسی ممکن است نیازمند توجه ویژه به منظور   آموزانیهایی با دانشدانیم خانوادهمی

یک اولویت است و معلمان و تیم   TDSBی فراگیران گوناگون ما در پشتیبانی از همه . پشتیبانی از نیازهای آموزشی منحصر به فرد باشند

ESL/ELL ی مطرح شده در آموزان بر مبنای نیازها و نقاط قوت ویژه ریزی دانشسازی برنامه به منظور شخصیIEP آموزان برای دانش

ی درسی جایگزین دسترسی دارند یا فراگیران زبان انگلیسی به همکاری ی درسی آنتاریو یا برنامه با نیازهای آموزشی خاص که به برنامه 

شود برای دسترسی به منابع و ابزارهای کمکی به منظور پشتیبانی  ها توصیه می به خانواده. دهندسه ادامه میخود با دیگر کارکنان مدر

 .دیدن کنند ESLمنابع  یا  منابع آموزش ویژهی آموزشی از صفحه

 آموزان توزیع دستگاه در بین دانش

دن دستگاه به  هایی برای امانت داآموزانی که جهت دسترسی به آموزش از راه دور به دستگاه نیاز دارند، هماهنگیبرای حمایت از دانش

خانوار   ۲۹۰۰۰حدوداً  –است های بسیاری به دست ما رسیده  توانید تصور کنید، درخواستطور که می همان. ایمآموزان صورت دادهدانش

م  ما تصمیم گرفتی. ها را تهیه و توزیع کننداما کارکنان شب و روز مشغول کارند تا در اسرع وقت این دستگاه  –به دستگاه نیاز دارند 

این  . توانند با امنیت در خانه بمانند اطمینان حاصل شودها میکه خانوادهآموزانمان ارسال کنیم تا از این های دانشها را مستقیم به خانه دستگاه 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Resources/ESL-Resources
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families


 
 

 

 

مسائل  چه فرزند شما دستگاهی دریافت کند، ما در رابطه با  چنان . برد، اما امنیت جوامعمان اولویت اصلی ماستگزینه زمان بیشتری می 

آموزان همچنین دانش. به هنگام تحویل دستگاه این اطالعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت. فنی به خانواده پشتیبانی ارائه خواهیم کرد

 . کنند با معلمان خود تماس بگیرندتوانند برای گزارش مشکالتی که در استفاده از دستگاه پیدا می می

برای ( SEA)آموزان با نیازهای آموزشی خاص به تجهیزات میزان آموزش خاص نان حاصل کنیم دانشخواهیم اطمیافزون بر این، ما می 

همکاری خواهند  IT، و تیم OT/PTآموزش خاص، تیم  SEAها و مدارس با تیم خانواده. پشتیبانی از آموزش از راه دور دسترسی دارند

 . آموزان یقین حاصل شودتخصصی به دانشبوک یا تجهیزات ویژه و کرد تا از تحویل کروم

 آموزانارزشیابی دانش

 . دانم این اطالعات پیشتر در اختیار شما قرار گرفته، اما مهم است شما و فرزندتان از روند ارزشیابی در آموزش از راه دور آگاه باشیدمی

آموز به کار بسته، بازخورد معناداری در ارتباط ری دانش، معلمان رویکردهایی را برای گردآوری شواهد فراگیآموزان ابتداییدانشبرای 

ی پایانی یک درس، شواهد پیشرفت معنادار در فراگیری طی ممکن است معلم هنگام ثبت نمره . دهندآموز به او ارائه میبا پیشرفت دانش 

آموز تا زمان تعطیلی  تم، یادگیری دانشآموزان سال اول تا هشدر غیر این صورت، برای دانش. مدت تعطیلی مدارس را در نظر بگیرد

آموزان، از مهد کودک تا سال هشتم، در ماه ژوئن کارنامه  تمام دانش. ی پایانی قرار خواهد گرفتمبنای نمره   ۲۰۲۰مارس  ۱۳مدارس در 

 .خواهند گرفت

های به مرکز درخواست ورود به دانشگاه آوریل، پیش از پایان مهلت گزارش نمرات  ۲۷آموزان سال دوازدهم، تا تاریخ تنها برای دانش

آموز را تا نمرات عملکرد دانش. ترم وارد خواهد شدنمرات میان ( OCAS)و سرویس درخواست ورود به کالج آنتاریو ( OUAC)آنتاریو 

بازتاب خواهند ( ی ایالتی برای مدارس غیر ترمیاز آغاز ترم برای مدارس ترمی، یا از زمان دریافت آخرین کارنامه ) ۲۰۲۰مارس  ۱۳

آوریل   ۶توانند پس از تاریخ شده بپذیرند و می مارس ارائه می ۱۳بایست پیش از تکالیفی را که می وجود، ممکن است معلمان با این. داد

ی این تکالیف تنها در صورتی در ثبت نمره . آموزان فرصت دهد یادگیری خود را نشان دهندای تعیین کنند که به دانش تکلیف اضافه 

 .   آموزان را بهبود ببخشندارس دانشم ۱۳ی ترم در نظر گرفته خواهند شد که نمره میان 

ی دانش های چندجانبه بر عهده ها، و فعالیتتواند طی آموزش از راه دور تکالیف، پروژهها می، معلمی متوسطهآموزان دورهدانش برای

شوند که  ی پایانی منظور میبت نمرهها تنها در صورتی به هنگام ثها بازخورد ارائه دهند؛ با این وجود، این فعالیت آموزان گذاشته و به آن 

  ۲۰۲۰مارس  ۱۳شوند کاری که تا تاریخ  های پایانی که در ماه ژوئن ارائه میدر غیر این صورت، نمره. آموز را باال ببرندی دانشنمره

 .دهندصورت گرفته را بازتاب می

آموزان از سطح تحصیلی مورد انتظار طی آموزش از راه دور ها ممکن است نگران عقب افتادن احتمالی دانشکنیم که خانوادهما درک می

آموز را شناسایی کرده، هر کجا که  ما مصمم هستیم پس از پایان دوران تعطیلی مدارس و در پاییز آینده، نیازهای آموزشی هر دانش. باشند

 .الزم باشد مداخالت مناسب را انجام دهیم

آموزان ممکن است با  برخی دانش. آنالین یا از طریق منابع چاپی به آموزش دسترسی داشته باشندآموزان باید بتوانند به صورت تمام دانش

آموزان ی فراگیری در خود احساس نکنند، اما از دانشای برای ادامهی عملکرد ما نسبت به نمرات طی چند ماه آینده انگیزه به توجه شیوه 

این امر به هنگام بازگشت به فضای معمول کالس و محیط متداول . ود را ادامه دهندخواهیم هر کجا که ممکن است روند یادگیری خمی

ی آموزش در خانه نیست، خواهشمندیم ارتباط  کند قادر به ادامهآموزی احساس میحتی اگر دانش. آموزان کمک خواهد کردمدرسه به دانش 

 . خود را با مدرسه حفظ کند و با معلم در تماس باشد

 التحصیلی، و رویدادهای دیگر  علمی، مراسم فارغ های گردش 

https://www.ocas.ca/
https://www.ouac.on.ca/guidance/counsellor-resources/schedule-of-dates-2020/


 
 

 

 

های دیگر التحصیلی، مجالس رقص دبیرستان، و شماری از فعالیتهای علمی پیش رو، مراسم فارغی گردشهای بسیاری دربارهپرسش

لمی و سفرهای دو روزه در مدت های عهای آینده، تصمیم دشوار لغو تمامی گردشبا توجه به مبهم بودن شرایط در هفته . ایمدریافت کرده

های دیگر، ازجمله مراسم فارغ التحصیلی و مجالس رقص دبیرستان  درمورد فعالیت. مانده از سال تحصیلی را اتخاذ کردیم زمان باقی 

 . ی نزدیک هستیممشغول کار برای قطعی کردن این جزئیات در آینده

 سالمت روان و منابع

تواند بر سالمت و بهداشت روان  برانگیز است، و انزوا میها چالشقعیت فعلی برای بسیاری از خانوادهکنیم که مواین موضوع را درک می

سالمت و بهداشت   یدر صورت نیاز، لطفاً از اطالعات ارزشمند پیرامون خودیاری و ارائه دهندگان خدمات که در صفحه . اثر بگذارد

مهم است با همیاری هم کمک کنیم تا جوامع ما هم به لحاظ جسمی هم به لحاظ روانی ایمن  .  ما در دسترس شما هستند کمک بگیرید روان

 .بمانند

 کنیمهایمان حمایت میما از خانواده

دار شما و تعهدتان نسبت به  از حمایت ادامه . قدردان همکاری و شکیبایی شما هستمخواهم بر این موضوع تأکید کنم که چه اندازه می

ها دانیم در طول مسیر ناهمواریمی. ی تورنتو سپاسگزارمآموزان هیئت  آموزش و پرورش منطقه ی دانشتحصیل فرزندتان و تحصیل همه 

تر است چه در حال حاضر از هر چیز مهمآن. ها پیروز خواهیم شدو اصالحاتی پیش رو خواهیم داشت، اما با همیاری هم بر این دشواری

 . تان در طول این زمان دشوار از گزند در امان بمانیدآن است که شما و خانواده 

گر ا. اگر به کمک بیشتری نیاز است، لطفاً با مدیر مدرسه تماس بگیرید. هر پرسشی دارید لطفاً مستقیماً به معلم فرزندتان ایمیل بزنید

 پرسشی مربوط به مدرسه دارید و به ایمیل دسترسی ندارید، لطفاً به مدرسه تلفن بزنید، پیام بگذارید و در اسرع وقت با شما تماس خواهند

 دفتر سرپرستچه به ایمیل دسترسی ندارید، لطفاً به چنان . اگر پرسشی در رابطه با سیستم دارید، لطفاً به سرپرست خود ایمیل بزنید. گرفت

ی ی خود، لطفاً از صفحه برای آگاهی از اطالعات تماس مدرسه. خود تلفن کنید، پیام بگذارید و در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت

 . دیدن کنید TDSBسایت وبها، لطفاً از مثل همیشه، برای آگاهی از آخرین به روز رسانی. دیدن کنید ی خود را پیدا کنیدمدرسه

 .ی خود باشیدیک بار دیگر، لطفاً مراقب خود و خانواده 

 

 تقدیم احترام،با 
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