
Δέσμη μέτρων για τις τάξεις του δημοτικού:  

Αυτή είναι η ελληνική μετάφραση της σχολικής τηλεφωνικής έρευνας μέσω του Messenger 

αναφορικά με τις προεγγραφές, η οποία απευθύνεται σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και την οποία θα λαμβάνετε στην αγγλική γλώσσα: 

Το παρόν είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα από το Περιφερειακό Σχολικό Συμβούλιο του Τορόντο 

για το παιδί σας που θα επισκεφτεί αυτόν τον Σεπτέμβριο την τάξη (τάξη παιδιού). (Θα λάβετε μία 

κλήση για κάθε ένα από τα παιδιά σας. Οι κλήσεις θα προσδιορίζονται από την τάξη, στην οποία 

φοιτούν.) 

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι μαθητές θα επιστρέψουν στα δημοτικά σχολεία για πέντε 
ημέρες την εβδομάδα σε μία ομάδα για ολόκληρη την ημέρα και με ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας και 
υγιεινής. 
 
Με βάση τις συστάσεις για τη Δημόσια Υγεία του Τορόντο σχετικά με τη φυσική απόσταση, το ΠΣΣΤ έχει 
αναπτύξει μια στρατηγική για να διασφαλίσει ότι ο αριθμός μαθητών στις τάξεις σε όλο το σύστημα θα 
μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, εστιάζοντας επίσης σε πόρους στις κοινότητες όπου τα δεδομένα 
για τη δημόσια υγεία δείχνουν υψηλότερο κίνδυνο προσβολής από COVID-19. Το προσωπικό 
συνεργάζεται με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Τορόντο για να καθορίσει τα σχολεία που 
ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον πόρους. 

 
Εάν επιλέξετε να μην στείλετε το παιδί σας στο σχολείο το Σεπτέμβριο για να συμμετάσχει στη δια 
ζώσης εκπαίδευση, θα υπάρχει διαθέσιμο για το παιδί σας ένα πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων εξ 
αποστάσεως μέσω της Εικονικής Τάξης Τηλεκπαίδευσης του ΠΣΣΤ.  Το μάθημα τηλεκπαίδευσης θα 
παραδίδεται μέσω ενός κεντρικού εικονικού σχολικού μοντέλου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς πόροι 
για την παροχή ενός μεμονωμένου σχολικού μοντέλου. 
 
Το σχολείο σας πρέπει να δημιουργήσει λίστες τάξεων για το Σεπτέμβριο, οπότε σας ζητάμε να 

εγγράψετε το παιδί σας αυτή τη φορά είτε για τη δια ζώσης εκπαίδευση (αυτό σημαίνει στο σχολείο) 

είτε για την τηλεκπαίδευση (αυτό σημαίνει στο Εικονικό Σχολείο).    

1) Πώς θα επιστρέψει το παιδί σας στο σχολείο το Σεπτέμβριο: 

Πατήστε 1 για «Το παιδί μου θα παρακολουθήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση» 

Πατήστε 2 για «Το παιδί μου θα παρακολουθήσει την Εικονική Τάξη Τηλεκπαίδευσης» 

Σας ευχαριστούμε για την εγγραφή σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση 

www.tdsb.on.ca για να λαμβάνετε ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά τα επόμενα βήματα.  

 

 

http://www.tdsb.on.ca/

