ٔ
ن
مت برای دروه ابتدائیه:
سنج از طریق پیام رسان مکتب است که شما به زبان انگلییس
این یک ترجمه دری تماس تلفن قبل از ثبت نام نظر ی
دریافت خواهید کرد:
سپتمب به صنف (مخصوص
این یک پیام بسیار مهم از طرف هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو برای فرزند تان که در ماه
ی
طفل) خواهد رفت ،میباشد( .شما برای هر یک از فرزندان تان یک تماس تلفن دریافت خواهید کرد .تماس ها با صنف که
فرزند تان در آن میباشد ،مشخص خواهد شد).
وزارت تعلیم و تربیه اعالن کرده است که تمام شاگردان مکاتب ابتدائیه در موجودیت اقدامات ر
پیشفته صج و مصئونیت
و به صورت یک گروپ در تمام روز ،هر روز به مکتب خواهند آمد.
براساس توصیه های اداره صحت عامه تورنتو در مورد فاصله اجتمایع ،هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو یک ر
اسباتژی را
تدوین کرده است تا اطمینان حاصل کند که تعداد داخله در هر صنف در تمام سیستم تا حد امکان کاهش یابد و در عی
حال منابع در محالت که معلومات صحت عامه خطر بی ر
شب انتشار کووید  ۱۹را نشان میدهد ،متمرکز خواهد شد.
کارکنان در حال کار با اداره صحت عامه تورنتو برای تعیی مکاتب هستند که ممکن است به منابع اضاف نیاز داشته باشند.
سپتمب برای آموزش حضوری به مکتب نفرستید ،یک طرح کامل آموزش مجازی (از
اگر اراده دارید که فرزند خود را در ماه
ی
راه دور) برای فرزند تان در خانه از طریق برنامه آموزش مکتب مجازی هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو فراهم خواهد
شد .آموزش از راه دور از طریق یک طرح مرکزی مکتب مجازی ارائه خواهد شد زیرا منابع کاف برای تهیه یک طرح انفرادی
برای هر مکتب وجود ندارد.
سپتمب فهرست صنوف را تهیه نماید ،بنابراین ما از شما یم خواهیم که فرزند تان را حاال بصورت
مکتب شما باید برای ماه
ی
حضوری (آموزش در مکتب) یا آموزش مجازی (از طریق برنامه آموزش مکتب مجازی) ثبت نام کنید.
سپتمب چگونه به مکتب بر خواهد گشت:
 )۱فرزند تان در ماه
ی
شماره یک ( )۱را برای این گزینه فشار دهید :فرزند من به شکل حضوری به مکتب بر خواهد گشت.
شماره دو ( )۲را برای این گزینه فشار دهید :فرزند من بر اساس برنامه آموزش مکتب مجازی به مکتب بر خواهد
گشت.
ً
لطفا برای دریافت به روزرسان و معلومات در مورد مراحل بعدی ،از صفحه ر
انب رنن ما بازدید نمایید:
از پاسخ شما ممنونیم.
www.tdsb.on.ca

