 ۱۹جون ۲۰۲۰
والدین و اولیای گرایم،
سپتمب اعالم کردند .از هیات های
امروز وزیراعیل و وزیرتعلیم و تربیه دستورالعمل های حکومت آنتاریو را برای بازگشت به مکتب در ماه ی ر
ٔ
مدیره مکاتب در آنتاریو خواسته شده تا سه سناریو ممکنه را که به وضعیت صحت عامه در آن زمان بستگ خواهد داشت ،آماده نمایند:
• روند معمول روزمره مکتب با پروتوکول های ر
مبوند ،در صنوف که منعکس
پیشفته صحت عامه :شاگردان هر روز به مکتب ر
ٔ
کننده تعداد معمول شاگردان بر اساس مقررات باشد.
ٔ
• روند تعدیل شده روزمره مکتب :بر اساس توصیه های صحت عامه ،یک مودل ارائه خدمات طرح شده است که امکان فاصله
ٔ
مدیره مکاتب خواسته شده تا به تعداد ۱۵
گبی اجتمایع را در گروپ های شاگردان فراهم میکند .بر اساس این مودل ،از هیات های
ر
ی
های را آماده نمایند که به شاگردان اجازه دهد که رصف با همصنف ها
شاگرد را در یک وقت در یک صنف جابجا نموده تقسیم اوقات ی
و معلم شان تا حد امکان در جریان روز مکتب در تماس باشند .ممکن است این مودل ایجاب نماید که خدمات برای هر روز متناوب
ٔ
(یک روز در میان) یا هر هفته متناوب برای یک بخش از صنف در یک وقت فراهم گردد.
• آموزش در خانه :اگر تعطیل مکاتب تمدید شود یا ی
بگبند که اطفال شانرا به مکتب نفرستند ،هیات های
برخ از والدین تصمیم ر
ٔ
مدیره مکاتب باید آماده باشند که آموزش مجازی (از راه دور) را ارائه نمایند .آموزش مجازی باید تا حد امکان بصورت آنالین و با وضع
عی زمان به شکل منظم با معلم شان ،که بنام آموزش همزمان ر ی
حداقل توقع از شاگردان برای برقراری ارتباط مستقیم و در ر ی
نب یاد
ٔ
ر
ی
میگردد ،انجام شود .آموزش همزمان میتواند به عنوان ی
بخش از آموزش صنف ،در گروپ های کوچکب شاگردان و یا در یک زمینه
گبد.
انفرادی مورد استفاده قرار ر
ٔ
ٔ
ٔ
مدیره مکاتب تورنتو ( ، (TDSBیط چند هفته گذشته در حال برریس و برنامه ریزی برای همه این امکانات بوده و براساس اطالعیه
هیات
ٔ
ر
مدیره مکاتب تورنتو از والدین
بیشب در مورد برنامه های ما ،هیات
نهای کردن برنامه ها خواهد بود .برای کمک و آگایه
ای
ر
ب
تالش
در
،
امروز
ی
سپتمب ارائه نمایند.
نظرسنج های آنالین ،نظریات شانرا در مورد برنامه ریزی برای ماه
سهمگبی در
و اولیا ،کارکنان و شاگردان میخواهد تا با
ر
ر
ر
ً
ٔ
سهمگبی مهم در ر ی
.
سنج
سپتمب به ر
تعیی برنامه های ماه
این
اهنمای کار هیات مدیره مکاتب تورنتو کمک خواهد کرد لطفا از اینجا به نظر ر
ر
ر
ی
ر
والدین و اولیا ر
سنج شاگرادان صنوف  ۷ال  ۱۲از اینجا استفاده کنید.
دسبیس حاصل نمایید ،برای اشباک در نظر ر
ٔ
ٔ
مدیره
مدیره مکاتب خواسته شده است تا طرح های شانرا ال  ۴آگست  ۲۰۲۰به وزارت تعلیم و تربیه ارائه نمایند و هیات
از هیات های
مکاتب تورنتو متعهد است تا این طرح ها را قبل از آغاز مکاتب و بعد از منظوری با مکاتب به ا ر
شباک بگذارند .ما میخواهیم اطمینان حاصل
سپتمب چه توقعات داشته باشند.
خوی آماده باشند و بدانند تا هنگام بازگشت به مکتب در ماه
ر
نماییم که همه شاگردان و خانواده ها به ر
ی
ر
ر
رسای شما ادامه خواهیم داد.
گبد ،ما به روز
حسب معمول ،هنگامیکه معلومات بیشب در دسبس ما قرار ر
بااحـ ـ ـ ـ ـ ـ ربام،

جان ملوی
رئیس تعلیم و تربیه

