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Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, 
 
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε σήμερα ότι όλα τα δημόσια χρηματοδοτούμενα σχολεία στο 
Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που ανήκουν στο Σχολικό Συμβούλιο της Περιφέρειας του 
Τορόντο (ΣΣΠΤ), θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς 2019-2020 και η 
διδασκαλία εξ αποστάσεως θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Κατανοούμε ότι τα νέα της 
συνεχιζόμενης αργίας προκαλούν δυσχέρειες σε αρκετούς, αλλά αυτή η απόφαση ελήφθη 
λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των μαθητών, του προσωπικού και των σχολικων κοινοτήτων. 
 
Η κυβέρνηση επίσης ανακοίνωσε ένα διευρυμένο καλοκαιρινό σχέδιο διδασκαλίας. Καλοκαιρινά 
προγράμματα μάθησης θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και θα συμπεριλάβουν 
νέα και υπάρχοντα υποστηρικτά προγράμματα για τους μαθητές, με βαθμολογία ή χωρίς, 
συμπεριλαμβάνοντας καλοκαιρινό σχολείο, αναβάθμιση μαθημάτων και στοχευμένα προγράμματα 
για ευάλωτους μαθητές, μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες ή με προβλήματα ψυχικής υγείας, 
καθώς και Αυτόχθονες μαθητές. Το Υπουργείο Παιδείας ζητάει από τα σχολικά συμβούλια να 
προγραμματίσουν ώστε η καλοκαιρινή διδασκαλία να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, ωστόσο 
η διδασκαλία και η μάθηση πρόσωπο με πρόσωπο θα είναι δυνατή, εφόσον αρθούν τα 
περιοριστικά μέτρα εντός του καλοκαιριού. Με τη σημερινή ανακοίνωση το ΣΣΠΤ μπορεί τώρα να 
οριστικοποιήσει το σχέδιό του για καλοκαιρινή μάθηση και θα το ανακοινώσει σύντομα. 
 
Η σταδιακή επανεκκίνηση των κέντρων παιδικής φροντίδας στα σχολεία του ΣΣΠΤ αναμένεται να 
ξεκινήσει όταν η επαρχία περάσει στο Στάδιο 2 του Πλαισίου για Επανεκκίνηση της Επαρχίας μας 
και θα βασιστεί στις συμβουλές των ειδικών επιστημόνων δημόσιας υγείας, ενώ θα περιλαμβάνει 
αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας. Όσο για τις Καλοκαιρινές Κατασκηνώσεις με Διευρυμένο 
Ημερήσιο Πρόγραμμα του ΣΣΠΤ , το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι, με την προϋπόθεση ότι οι 
τάσεις στους δείκτες-κλειδιά της δημόσιας υγείας συνεχίσουν να βελτιώνονται, ίσως επιτραπούν 
για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αυτού του έτους, πάντα με αυστηρές οδηγίες για την υγεία και την 
ασφάλεια. 
 
Γνωρίζουμε ότι μερικοί μαθητές και οικογένειες ανυπομονούν να συλλέξουν προσωπικά αντικείμενα 
που έχουν παραμείνει στα σχολεία. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε σχέδιο σε εξέλιξη για το 
πώς αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Εργαζόμαστε για τα επόμενα βήματα με την 
υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Τορόντο και θα ανακοινώσουμε το σχέδιο μόλις οριστικοποιηθεί. 
 
Θέλω ξανά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην πρόσφατη έρευνα γονέων/κηδεμόνων, 
όπου σχεδόν 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια διαδικτυακή συζήτηση για να μοιραστούν τις 
σκέψεις τους. Οι προσδοκίες για τη μάθηση διαφέρουν αρκετά, αλλά το κοινό συμπέρασμα που 
ακούσαμε ήταν ότι οι μαθητές απολαμβάνουν την αλληλεπίδραση με δασκάλους και συμμαθητές, 
καθώς και τη σύνδεση και συμμετοχή που προσφέρει. Ακριβώς όπως και σε μια κανονική τάξη, η 
αλληλεπίδραση συμβαίνει με διάφορους τρόπους και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με το 
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προσωπικό και τους συνεργάτες μας για την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθητών, της 
συμμετοχής και της ευημερίας. 
 
 
Τέλος, πολλοί από εσάς αναμφίβολα αναρωτιέστε πότε θα επιστρέψουν οι μαθητές στο σχολείο και 
πώς θα είναι αυτό, όταν γίνει. Η κυβέρνηση ανέφερε ότι σε αργότερη ημερομηνία θα ανακοινώσει 
ένα σχέδιο για την επιστροφή στα σχολεία το Σεπτέμβρη και θα κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές 
στις αίθουσες και στο ρυθμό της σχολικής ημέρας, για να παραμείνουν όλοι υγιείς και ασφαλείς. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 

 
 
Τζον Μαλλόι (John Malloy) 
Διευθυντής Παιδείας 
(υπογεγραμμένο) 


