 ۲۱آگست ۲۰۲۰
والدین ،اولیاء و خانواده های گرایم،
ر
حال که ما در جریان برنامه ریزی و تطبیق مصوبات وزارت تعلیم و تربیه در
ما یم خواهیم با اظهار امتنان از شما شوع کنیم .در ِ
صب و شکیبای مداوم
مورد نیاز برای برگشت مصئون به مکاتب و کار برای کارکنان و شاگردان هستیم ،از هر یک شما به خاطر ر
ٔ
ٔ
درباره افتتاح مکاتب هیات
تان تشکر یم کنیم .این یک روند آسان و یا ساده نبوده است .ما یم دانیم که شما یم خواهید تا
ٔ
ٔ
ر
بیشب بدانید .ما صمیمانه از درک و اعتماد
مدیره مکاتب منطقه تورنتو ،استقبال شاگردان و اینکه باید چه توقع داشته باشیم،
ی
حال که ما به پیش یم رویم ،قدر دای یم نماییم .ما در حال انجام هر کاری ممکن هستیم تا بتوانیم به طور مؤثر
مداوم تان در ِ
ری
نگهداشت کارکنان ،
برای برگشت مصئون به مکاتب برنامه ریزی کنیم و متمرکز بر انجام هر کاری ممکن برای مصئون و سالم
شاگردان و خانواده ها هستیم.
ٔ
همانطور که ممکن است شما بدانید ،اعضای هیات دیروز تصامیم مهم از جمله تصویب بیش از  ۳۰میلیون دالر بودجه برای
ٔ
ی
اضاف برای کاهش تعداد داخله صنوف ابتدای برای کمک به بهبود مصئونیت شاگردان و کارکنان در مکاتب
استخدام  ۳۶۶معلم
ی
ی
گرفتند .در حال حاض ،کارکنان طرح های آموزش مکاتب ابتدای و ثانوی را نهای کرده اند و ما با برنامه ریزی و آمادگ های مهم
الزم برای افتتاح مکاتب به پیش یم رویم.
تاخی در رشوع :سه شنبه  ۱۵سپتبمر
ر
ٔ
ی
ٔ
ٔ
مدیره مکاتب منطقه تورنتو روز اول رشوع مکاتب را (برای
با توجه به وقت الزم برای آمادگ برای برگشت به مکاتب ،هیات
تدریج یط سه روز رشوع
مکاتب ابتدای ،ثانوی و مجازی) به سه شنبه  ۱۵سپتمی تغ ریب داده است .تمام صنوف به شکل
ر
ی
ر
اضاف به ما کمک یم کند تا مکاتب را به شکل مصئون و منظم افتتاح کنیم .معلومات بیشب و جزئیات
خواهد شد .این وقت
ر
خاص به طور مستقیم از مکتب فرزند تان قبل از روز اول شوع مکاتب به والدین و خانواده ها فراهم خواهد شد.
دستورالعمل استفاده از ماسک و پوشش چهره
ٔ
ٔ
ر
مدیره مکاتب
سالمت و مصئونیت در مکاتب ،ایجاب یم نماید تا تمام شاگردان و کارکنان که در ساختمان های هیات
برای بهبود
ٔ
منطقه تورنتو و بس های مکاتب ،ماسک بپوشند .این تصمیم در مطابقت با مقتضیات عمویم شهر تورنتو یم باشد که هر فرد
باالتر از دو سال ،در فضای عمویم داخل ساختمان ها و با در نظر داشت معافیت به دالیل صج ،از ماسک یا پوشش چهره
استفاده نمایند .در حال که مکاتب ،در صورت لزوم ،ماسک ها را برای شاگردان در ر
دسبس خواهند داشت ،توقع یم رود تا
ِ
ٔ
چهره شان را خود تهیه نموده و از آن استفاده نمایند .به خصوص برای شاگردان نوجوان ،ما اطمینان
شاگردان ماسک یا پوشش
گبد ،بنابراین شاگردان به طور همزمان چند ساعت ماسک نیم پوشند.
حاصل خواهیم کرد که تفری ح در فضای آزاد صورت ر
ر
بیشب در مورد ماسک و پوشش چهره به زودی ارائه یم شود.
جزئیات
طرح های آموزش
ٔ
دوره ابتدائیه (از کودکستان ایل صنف )۸
ٔ
ٔ
شاگردان (به شمول شاگردان برنامه آموزش خاص ،برنامه اختالط لسان فرانسوی و برنامه های طویل المدت لسان فرانسوی)
پنج روز در هفته به مکتب یم آیند ،یک گروپ در تمام روز به شمول وقت تفری ح و غذای چاشت .طرزالعمل های صج و
ٔ
کوچکب ،برای نگهداشت حد ر
ر
مصئونیت ر
فاصله اجتمایع کمک خواهد کرد.
اکب
پیشفته ،به شمول صنوف

ٔ
ٔ
ٔ
ر
بیشب انتشار کووید  ۱۹در آنها
دهنده خطر
اداره صحت عامه تورنتو نشان
مکاتب ابتدای واقع در محالت تورنتو که معلومات
ٔ
ر
ر
اندازه
بیشب ،از جمله جزئیات مهم در مورد
کوچکب خواهد داشت .برای معلومات
باشد ،در مقایسه با سایر مکاتب صنوف
صنوف ابتدای ،از ویبسایت ما بازدید نمایید.
ٔ
دروه ثانوی( از صنف  ۹ایل )۱۲
ٔ
ٔ
شاگردان (به شمول شاگردان برنامه آموزش خاص ،برنامه اختالط لسان فرانسوی و برنامه های طویل المدت لسان فرانسوی)
ری
همچنت آموزش ناهمزمان (کار مستقل) در
در هر روز دوم به شکل حضوری و همزمان (به شکل زنده و آموزش آنالین) و
ٔ
تأمت حد ر
ر
موجودیت اقدامات صج ر
کوچکب که در ر ی
اکب فاصله اجتمایع کمک یم نماید ،به آموزش
پیشفته از جمله صنوف
ر
بیشب ،از ویبسایت ما بازدید نمایید.
خواهند پرداخت .برای معلومات
مکتب مجازی ( از کودکستان تا صنف )12
والدین که یم خواهند فرزندشان در خانه به آموزش رببدازند ،یم توانند گزینه آموزش مجازی را انتخاب کنند .برای معلومات
ٔ
بی ر
دوره ابتدائیه و ثانوی.
شب ،لطفا به ویبسایت مراجعه کنید.
ثبت نام برای مکتب یا آموزش مجازی
ر
همانطور که شما یم دانید ،ما در اوایل این ماه یک روند قبل از ثبت نام را شوع کردیم تا بدانیم چه تعداد از شاگردان اراده دارند
گبند .از آن
تا در ماه
سپتمب به مکاتب بروند و چه تعداد از شاگردان اراده دارند تا در آموزش مجازی (آموزش در خانه) سهم یم ر
ر
ر
بیشب برای کمک به آگاه سازی والدین در تصمیم
تغیبات مهیم در طرح های آموزش ایجاد شده است و معلومات
زمان تاکنون ر
ٔ
ر ٔ
ٔ
ٔ
.
گبی وجود دارد بنابراین ،به روز چهارشنبه هفته آینده ،هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو از والدین و اولیاء از طریق ایمیل یم
ر
بگبند و فرزندان خود را برای حضور در مکتب یا انتخاب آموزش مجازی ثبت نام کنند .ایمیل حاوی یک
نهای
تصمیم
تا
خواهد
ر
ٔ
پیوند آنالین منحرص به فرد برای یک فورمه ثبت نام آنالین برای هر شاگرد یم باشد .والدین و اولیای که بیش از یک فرزند
دارند ،برای هر فرزند شان یک ایمیل دریافت یم کنند و از آنها درخواست یم شود برای هر کودک ثبت نام جداگانه انجام
دهند .ثبت نام آنالین به بیست زبان مختلف در ر
دسبس خواهد بود.
ٔ
هفته گذشته به تماس ی
این بسیار مهم است که تمام والدین و اولیاء این ثبت نام آنالین را انجام دهند ،ر
تلفت ثبت
حت آنهای که
نام پاسخ داده اند .ضف والدین و اولیاء که آدرس ایمیل خود را در ر
دسبس قرار نداده اند یا ثبت نام را به شکل آنالین تکمیل
نیم کنند ،یک تماس ی
تلفت ثبت نام دریافت یم کنند که از آنها خواسته یم شود انتخاب خود را انجام دهند .برای کسب
ٔ
هیات مدیرهٔ
ر
بیشب در مورد گزینه های مختلف ثبت نام ،ما تمام والدین و اولیاء را ترغیب یم کنیم تا به ویبسایت
معلومات
ٔ
مکاتب منطقه تورنتو مراجعه کنند.
چهارشنبه ۲۶،آگست :ایمیل به تمام والدین و اولیاء ارسال شده و ثبت نام آغاز یم شود
شنبه ۲۹،آگست :ثبت نام ختم یم شود
مراحل بعدی
ی
روزرسای خانواده ها ادامه خواهیم داد .ما در حال آماده سازی مکاتب برای
ما در روزهای آینده به فراهم آوری معلومات و به
ر
عملیای در حال ی
حاض نهای شده و در
پذیرش کارکنان و شاگردان هستیم .به حیث یک قدم اول ،برنامه ها و دستورالعمل های
ٔ
هفته آینده به مدیران مکاتب ،معاونان شان و کارکنان مکاتب فراهم خواهد شد .برای اینکه کارکنان و شاگردان با خیال آسوده به
گبد و کارکنان مکاتب به وقت یضورت
مکتب برگردند ،مالحظات و تعدیل های زیادی در خصوص وسایل مکاتب صورت یم ر

دارند تا در مورد این مقتضیات آگایه یابند و قبل از برگشت شاگردان به مکاتب ،به تطبیق آن رشوع نمایند .از ویبسایت ما در
ٔ
درباره راهنمای های صج و مصئونیت معلومات بدست آرید.
صب تان ادامه دهید .لطفا به یاد داشته باشید که معلمان و
در حالیکه امورات مهم در جریان است ،ما از شما یم خواهیم تا به ر
ر
کارکنان مکاتب ر ی
سپتمب را یم دهد .برای
جزئیای هستند که به آنها امکان برنامه ریزی برای ماه
نب مشتاقانه منتظر معلومات و
ر
مدت طول خواهد کشید .لطفا در نظر داشته باشید که مدیران
تهیه و نهای سازی برنامه های مکتب و منحرص به هر صنفِ ،
مکاتب در اشع وقت معلومات ٔ
ویژه مکاتب را مستقیما به خانواده ها فراهم یم نمایند .ما یم دانیم که شما سواالت و نگر یای
های زیادی دارید و کارکنان همچنان به ر
بهبین وجه تالش یم کنند تا معلومات الزم را کسب کرده و شما را آگاه سازند.
ٔ
وهمه ما هدف ر
مشب ِک برای اطمینان از سالمت ومصئونیت کارکنان ،شاگردان و خانواده ها داریم .ما
ما در این امر با هم هستیم
ر
آرزومندیم که برگشت به مکتب تا حد امکان برای همه آسان باشد وبرای اینکه این اتفاق بیفتد باید به همکاری مشبک ادامه
دهیم.
ر
باحبام،

ری
کارلت جکسون
رئیس امور تعلیم و تربیه
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