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والدین /سرپرستان و خانوادههای گرامی،
میخواهیم فقط با گفتن اینکه «از شما سپاسگزاریم» ،صحبت های خود را آغاز کنیم .از تک تک شما به خاطر شکیبایی مدام خود در
حالی که ما مشغول انجام همه برنامهریزی ها و گرفتن تایید وزارت آموزش و پرورش برای بازگشت ایمن به مدرسه و کار برای
پرسنل و دانش آموزان هستیم ،متشکریم .این یک روند ساده و سرراست نبوده است .ما میدانیم که شما مضطرب هستید تا اطالعات
بیشتری درباره آنچه باید همراه با بازگشایی مدارس  TDSBو پذیرش مجدد دانش آموزان انتظارش را داشته باشید ،کسب کنید .ما
صمیمانه قدردان درک پیوسته شما و اعتمادتان در حالی که رو به جلو پیش میرویم ،هستیم .ما هر آنچه در توان داریم را برای
بازگشت ایمن به مدارس انجام میدهیم و بر تمام اقدامات ممکنی تمرکز کردهایم که می توانیم برای ایمن و سالمت نگه داشتن پرسنل،
دانش آموزان و خانوادهها انجام دهیم.
همانطور که ممکن است بدانید ،اعضای هیئت امنا طی روز گذشته تصمیمات بسیار مهمی اتخاذ کردند ،از جمله تایید اختصاص دادن
بیش از  30میلیون دالر بودجه برای به خدمت گرفتن  366معلم دیگر به منظور کاهش دادن اندازه کالسهای ابتدایی تا به افزایش
ایمنی دانش آموزان و پرسنل در مدرسه کمک کند .پرسنل هم اکنون مدل های آموزشی متوسطه و ابتدایی ما را نهایی کردهاند و ما در
حال ادامه برنامهریزی و انجام آمادهسازیهای الزم برای بازگشایی مدارس هستیم.
آغاز با تاخیر :سهشنبه 15 ،سپتامبر
با توجه به زمان مورد نیاز برای آمادهسازی الزم جهت بازگشت به مدرسه TDSB ،باید روز اول مدرسه را (برای مقطع ابتدایی،
متوسطه و مدرسه مجازی) به سهشنبه 15 ،سپتامبر موکول کند .ورود همه مقاطع سپس به صورت متناوب و فاصلهدار طی سه روز
انجام خواهد شد .این زمان اضافی به ما کمک خواهد کرد تا مدارس را به شیوهای ایمن و منظم بازگشایی کنیم .اطالعات بیشتر و
جزئیات اختصاصی پیش از اولین روز مدرسه ،به صورت مستقیم از سوی مدرسه فرزندتان در اختیار والدین/خانوادهها قرار خواهد
گرفت.
دستورالعملهای مربوط به ماسک/پوشش صورت
برای ارتقای بهداشت و ایمنی در مدارس ،همه دانش آموزان و پرسنل ملزم به استفاده از ماسک/پوشش صورت در ساختمانهای
 TDSBو در اتوبوسهای مدرسه خواهند بود .این تصمیم همراستا با الزامات کلی تعیین شده از سوی شهر تورنتو اتحاذ شده که طبق آن
همه افراد باالی دو سال ،باید در فضاهای سربسته عمومی ،از ماسک/پوشش صورت استفاده کنند -به استثنای افرادی که دلیل پزشکی
دارند .در حالی که در صورت نیاز ،مدارس برای دانش آموزان ماسک آماده دارند ،اما انتظار میرود که دانش آموزان ماسک/پوشش
صورت خود را همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند .خصوصا ً برای دانش آموزان کمسنتر ،ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که
زمان های استراحت در فضای خارجی وجود دارد ،تا دانش آموزان مجبور نباشند برای چندین ساعت پشت سر هم از ماسک استفاده
کنند .اطالعات بیشتر درباره ماسک/پوشش صورت به زودی ارائه خواهد شد.
مدلهای آموزشی
مقطع ابتدایی (کودکستان تا پایه )8
دانش آموزان (شامل دانش آموزان آموزش استثنایی و آموزش فرانسوی و دوره تکمیلی زبان فرانسه) به صورت  5روز در هفته در
مدرسه حاضر خواهند شد ،با یک دسته بندی/گروه آموزشی برای یک روز کامل ،شامل زمان استراحت و ناهار .پروتکلهای تقویت
شده بهداشت و ایمنی اجرا خواهند شد ،شامل کالسها با اندازه کوچکتر برای کمک به فاصله گذاری حداکثری فیزیکی .مدارس ابتدایی
واقع در جوامع محلی تورنتو که اطالعات و آمار نهاد بهداشت عمومی تورنتو نشان میدهد خطر ابتال به  COVID-19در آنها بیشتر
است ،کالس های کوچکتری در مقایسه با همه مدارس ابتدایی دیگر خواهند داشت .برای کسب اطالعات بیشتر ،شامل جزئیات مهم درباره
اندازه کالسهای ابتدایی به وب سایت مراجعه کنید.

مقطع متوسطه (پایه  9تا )12
دانش آموزان (شامل د انش آموزان آموزش استثنایی و آموزش فرانسوی و دوره تکمیلی زبان فرانسه) به صورت یک روز درمیان
کالس حضوری خواهند داشت و همچنین آموزش روزانه هماهنگ (آموزش زنده ،آنالین) و نیز غیرهماهنگ (کار مستقل) با رعایت
معیارهای تقویت شده بهداشتی از قبیل کالسهای کوچکتر برای کمک به فاصله گذاری حداکثری فیزیکی .برای کسب اطالعات بیشتر،
لطفا ً به وب سایت مراجعه کنید.
مدرسه مجازی (کودکستان تا پایه )12
والدینی که میخواهند فرزندانشان از خانه تحت آموزش قرار بگیرند ،می توانند گزینه آموزش از راه دور را انتخاب کنند .برای کسب
اطالعات بیشتر ،لطفا ً به وب سایت مراجعه کنید .مقطع ابتدایی و متوسطه.
ثبت نام برای آموزش حضوری یا مجازی
همانطور که میدانید ،ما روند پیشثبت نام را از اوایل این ماه آغاز کردیم تا بدانیم که کدام دانش آموزان قصد دارند در ماه سپتامبر در
مدرسه حاضر شوند و کدام دانش آموزان میخواهند در آموزش کامالً از راه دور (در منزل) شرکت کنند .از آن زمان ،تغییرات
چشمگیری در مدل های آموزشی رخ داده است و اطالعات بیشتری در دسترس قرار گرفته تا به آگاه کردن والدین در زمینه این
تصمیم گیری کمک کند .بنابراین ،در روز چهارشنبه هفته آینده TDSB ،به وسیله ایمیل از والدین/سرپرستان خواهد خواست تا تصمیم
نهایی خود را گرفته و فرزند خود را برای حضور در مدرسه ثبت نام کنند یا آموزش از راه دور از طریق مدرسه مجازی را انتخاب
کنند .این ایمیل حاوی یک لینک اختصاصی برای یک فرم ثبت نام آنالین مخت ص هر دانش آموز خواهد بود .والدین/سرپرستانی که
بیش از یک فرزند دارند ،برای هر فرزند خود یک ایمیل جداگانه دریافت میکنند و ملزم خواهند بود تا فرمهای ثبت نام مجزایی را
برای هر دانش آموز تکمیل کنند .ثبت نام آنالین به بیست زبان مختلف موجود خواهد بود.
بسیار مهم است که همه والدین/سرپرستان این ثبت نام آنالین را تکمیل کنند ،حتی آنهایی که قب ً
ال به تماس تلفنی پیش ثبت نام در هفته
گذشته پاسخ دادهاند .فقط والدین/سرپرستانی که در پرونده شان آدرس ایمیل ندارند یا ثبت نام آنالین را تکمیل نمیکنند ،یک تماس تلفنی
دریافت خواهند کرد که در آن از آنها خواسته می شود انتخاب خود را مشخص کنند .برای کسب اطالعات بیشتر درباره گزینههای
مختلف ثبت نام،ما به همه والدین/سرپرستان توصیه میکنیم که به وب سایت  TDSBمراجعه کنند.
چهارشنبه 26 ،آگوست :ایمیل برای والدین/سرپرستان ارسال شده و ثبت نام آغاز میشود
شنبه 29 ،آگوست :ثبت نام به پایان میرسد
گامهای بعدی
ما همچنان به اطالعرسانی به خانواده ها و آگاه ساختن آنها از جدیدترین خبرها طی روزهای آتی ادامه خواهیم داد .ما مدارس را برای
حضور پرسنل و دانش آموزان آماده میکنیم .در اولین قدم ،دستورالعمل های برنامه و عملیاتی هم اکنون در حال نهایی شدن هستند و
هفته آینده در اختیار مدیران/معاونان مدیر و پرسنل مدرسه قرار خواهند گرفت .برای اینکه پرسنل و دانش آموزان با ایمنی کامل به
مدرسه بازگردند ،م الحظات و اصالحات زیادی باید در امکانات مدرسه در نظر گرفته شوند و پرسنل مدرسه برای آموختن این
الزامات و آغاز اجرای آنها پیش از بازگشت دانش آموزان به مدرسه ،به زمان نیاز دارند .در وب سایت ،اطالعات بیشتری درباره خط
مشیهای بهداشت و ایمنی ما برای مدارس کسب کنید.
ما همچنان از شما میخواهیم تا در مدتی که این اقدامات مهم در حال انجام شدن هستند ،همچنان صبوری کنید .لطفا ً به خاطر داشته
باشید که معلمان و پرسنل مدرسه هم مشتاقانه منتظر اطالعات و جزئیات بیشتری هستند که به آنها اجازه میدهد برای ماه سپتامبر
برنامهریزی کنند .آمادهسازی و نهایی کردن برنامههای مدارس و برنامههای مختص کالسها ،زمانبر خواهد بود .لطفا ً اطالع داشته
باشید که مدیران در اولین فرصت ،اطالعات مختص مدرسه را به صورت مستقیم در اختیار خانوادهها قرار خواهند داد .ما میدانیم که

شما سواالت و دغدغه های زیادی دارید و پرسنل مدرسه همچنان نهایت تالش خود را به کار خواهند بست تا اطالعات ضروری را
ارائه داده و شما را آگاه کنند.
ما همه با هم هستیم و همه هدف مشترکی داریم و آن حصول اطمینان از سالمت و ایمنی پرسنل ،دانش آموزان و خانوادههاست .ما
می خواهیم که روند بازگشت به مدرسه تا جای ممکن برای همه راحت و روان باشد و برای رسیدن به این هدف نیاز داریم که با هم
همکاری کنیم.
با احترام،

کارلین جکسون
مدیر آموزش
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رئیس

