 ۲۶آگست ۲۰۲۰
والدین ،اولیاء و خانواده های گرایم،
ٔ
به تاری خ  ۲۱آگست ،یک نامه به تمام والدین و اولیاء هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو با معلومات در مورد برگشت به مکتب
سپتمب ارسال شد ،و ما امروز با معلومات اضاف برای والدین و اولیاء کودکان که نیاز به آموزش ویژه دارند ،برای شما یم
در ماه
ر
ٔ
نویسیم .ما یم دانیم که شما یم خواهید تا درباره بازگشای مکاتب هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو در یط چند هفته آینده،
ر
بیشب بدانید ،بنابراین ما خواستیم تا این به روزرسای مفصل را برای شما
استقبال شاگردان و اینکه باید چه توقع داشته باشیم،
ارائه نماییم.
قبل از آغاز ،در حال که ما در جریان برنامه ریزی برای برگشت مصئون به مکاتب و کار برای کارکنان و شاگردان هستیم ،ما یم
صب و شکیبای مداوم تان ابراز امتنان نماییم .این یک روند آسان و یا ساده نبوده است و ما مخلصانه از
خواهیم از شما برای ر
ً
درک و اعتماد مداوم تان ،در حال که ما به پیش یم رویم ،قدر دای یم نماییم .لطفا به خاطر داشته باشید که ما در حال انجام
هر کاری ممکن هستیم تا بتوانیم به طور مؤثر برای برگشت مصئون به مکاتب برنامه ریزی کنیم تا شاگردان ،کارکنان ،و خانواده
ها را مصئون و سالم نگهداریم.
ٔ
هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو متعهد است تا از ر
دسبیس عادالنه به آموزش ،منابع و فرصت های شاگردان دارای معلولیت
ً
اطمینان حاصل نماید ،و این همچنان در جریان بیماری همه گب کووید ۱۹-صدق یم نماید .لطفا معلومات اضاف را در
خصوص شاگردان که نیاز به آموزش ویژه دارند ،در ذیل بدست آرید.
تاخی در رشوع :سه شنبه  ۱۵سپتبمر
ر
ٔ
ی
با توجه به وقت الزم برای آمادگ برای برگشت به مکاتب ،هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو ،روز اول رشوع مکاتب را (برای
مکاتب ابتدای ،ثانوی و مجازی) به سه شنبه  ۱۵سپتمی تغیب داده است.
ٔ
تدریج یط سه روز آغاز خواهد شد ،تمام شاگردان با نیاز های ویژه آموزش ،به تاری خ سه
باوجود آنکه تمام صنوف به شکل
ر
شنبه  ۱۵سپتمی مکتب را آغاز خواهند کرد .این شامل تمام محالت دوره ابتدائیه و ثانوی آموزش ویژه همگای و شاگردان که
در برنامه های مساعدت ر
فشده برای ناتوای های رشدی در مکاتب ثانوی قرار دارند ،میباشد .برای شاگردان با نیاز های ویژه
آموزش و شاگردان که از بس های مکتب استفاده یم کنند ،روز اول آغاز مکتب نب  ۱۵سپتبمر خواهد بود.
دستورالعمل استفاده از ماسک و پوشش چهره
ٔ
باوجود اینکه ایجاب یم نماید تا تمام شاگردان و کارکنان در ساختمان های هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو و بس های مکاتب،
ماسک بپوشند ،ما یم دانیم که بعض از شاگردان ما به دالیل صج ،حساسیت و سایر موارد به استثناء نیاز خواهند داشت .از
ً
والدین و اولیاء تقاضاء به عمل یم آید تا در مورد استثنأت و یا تعدیالت الزم برای استفاده از ماسک و پوشش چهره مستقیما با
مکاتب در تماس شوند.
تیم صج و مصئونیت حرفوی ما مرصوف خریداری ماسک های شفاف برای کارکنان و شاگردان ما که به آن نیاز دارند،
میباشد .معلومات اضاف در مورد ماسک و پوشش چهره به زودی به والدین و اولیاء فراهم خواهد شد.

طرح های آموزش
ٔ
دوره ابتدائیه
صنوف در دوره ابتدائیه آموزش ویژه برنامه های مساعدت ر
فشده ،حد اکب  ۶ایل  ۱۶شاگرد ( به استثناء شاگردان با استعداد)
که برنامه های مساعدت ر
فشده ارتباط دارد ،خواهند داشت .شاگردان پنج روز در هفته به مکتب یم آیند ،یک گروپ در
جریان روز مکمل به شمول وقت تفری ح و غذای چاشت.
این شامل شش محل همگای دوره ابتدائیه ما یم باشد :مکتب بوریل ،لیسه عایل لویس مک کورمیک ،مکتب عمویم پارک لی،
مکتب سنکا ،مکتب عمویم سن ویو (بخش خورد ساالن و بخش ارشد)و و ویلیام رج مک کوردیک.
برای کمک به حد اکب رسانیدن فاصله های اجتمایع ،ما یم دانیم که برج از شاگردان با طرزالعمل های موجود و ر
پیشفته صج
و مصئونیت ممکن است با چالش روبرو شوند .برای مورد مالحظه قرار دادن این نگرای ها ،مکاتب با خانواده ها و مشاوران
ر
بهب شاگردان و کارکنان در یابند.
آموزش ویژه و پباگبی همکاری خواهند کرد تا درین مدت راهکار های را برای حمایت ر
ٔ
دروه ثانوی ( از صنف  ۹ایل )۱۲
صنوف در دوره ثانوی آموزش ویژه معلولیت رشدی و برنامه های مساعدت ر
فشده ،حد اکب  ۱۰شاگرد خواهند داشت.
شاگردان میتوانند هر روز به مکتب بیایند چون آنها در گروپ ها تنظیم شده اند و یم توانند تمام صنوف آموزش ویژه شان را با
ر
سمسب پبوی خواهند کرد.
هم یکجا بگبند .شاگردان از طرح
شاگردان دوره ثانوی برنامه های مساعدت ر
فشده با ادغام (به شمول شاگردان با استعداد) که به طور معمول در صنوف
آموزش ویژه و مضامی عادی مکتب تنظیم شده اند ،به منظور اطمینان از ادغام مداوم با سایر همسنان شان ،از طرح
ر
کوادمسب دوره ثانوی مکتب پبوی خواهند کرد.
برنامه های مساعدت ر
فشده دوره ثانوی حد اکب از  ۶ایل  ۱۶شاگرد دارند .شاگردان میتوانند در یک گروپ تنظیم شده و
ر
مضامی آموزش ویژه شان را بگبند .به طور معمول ،این برنامه های مساعدت فشده ها شامل ناتوای خفیف ذهن (،)MID
ر
آموزیس ( ،(LDناتوای جسیم ) ، (PDناتوای سمیع ) (DHHو اختالل خودگرای ( )ASDهستند و برای هم دوره
ناتوای
ر
ر
.
های آموزیس غب ویژه با همسنان خود همراه یم شوند صنوف برنامه های مساعدت فشده شاگردان بااستعداد حد اکب ۳۰
شاگرد یم باشد و در دو دسته برای صنوف آموزش ویژه و غب ویژه تقسیم یم شوند .این ممکن است به صورت محیل براساس
نیاز مکتب تغیب کند.
ر
سمسب پبوی یم کنند .محالت
شش محل مکاتب دوره ثانوی که در آن شاگردان یم توانند روزانه در آن رشکت کنند از طرح
مکاتب ویژه همگای از این قرار اند :مکتب مرکزی ایتوبیکا ،مکتب دریوی ،مکتب ثانوی فرانک اوک ،لیسه مپلود ،لیسه ش ویلیام
اسلر و مکتب یورک هام رب.
مکتب مجازی (کودکستان ایل صنف )۱۲
والدین و اولیاء که یم خواهند فرزندانشان در خانه درس بخوانند ،یم توانند گزینه آموزش مجازی (از راه دور) را انتخاب کنند.
ً
برای معلومات بی ر
شب ،لطفا به ویبسایت مراجعه کنید (دوره ابتدائیه و ثانوی).
اگر والدین و اولیاء تصمیم بگبند که به آموزش حضوری رشوع کنند و تصمیم بگبند که به آموزش در مکتب برگردند ،شاگردان
جایگاه شان را در برنامه های مساعدت ر
فشده از دست نیم دهند .در جریان سال تعلییم ،فرصت های برای ورود به مکتب

مجازی یا برگشت به آموزش حضوری در تاری خ های مخصوص وجود خواهد داشت .تاری خ های ورود را برای دوره ابتدائیه و
ثانوی مالحظه کنید .اگر تغیب در خارج از موعد مقرر الزم باشد ،ممکن است یک استثناء ایجاد شود و توسط مدیران مکاتب به
صورت موردی تحت برریس قرار گبد.
ثبت نام برای مکتب حضوری و آموزش مجازی
ر
درین هفته ،به والدین و اولیاء شاگردان دوره ثانوی محالت همگای و تمام شاگردان دوره ثانوی برنامه های مساعدت فشده یک
ایمیل فرستاده خواهد شد که از آنها خواهند خواست تا برای حضور در مکتب یا آموزش مجازی ثبت نام کنند.
تمام والدین و اولیاء  ،ر
حن آنهای که در رشوع این ماه به شوی قبل از ثبت نام پاسخ داده اند ،باید ثبت نام را برای فرزندان با
تکمیل این ثبت نام تایید نمایند.
ایمیل حاوی یک پیوند آنالین منحرص به فرد برای یک فورمه ثبت نام آنالین برای هر شاگرد یم باشد که نیم تواند به ر
اشباک
گذاشته شود .والدین و اولیاء که بیش از یک فرزند دارند ،برای هر فرزند شان یک ایمیل دریافت یم کنند و از آنها درخواست
یم شود برای هر فرزند شان ثبت نام جداگانه انجام دهند .ثبت نام آنالین به بیست زبان مختلف در ر
دسبس خواهد بود.
رصف 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
ر
بیشب در مورد
تلفن ثبت نام دریافت یم کنند که از آنها خواسته یم شود انتخاب خود را انجام دهند .برای کسب معلومات
ٔ
گزینه های مختلف ثبت نام ،ما تمام والدین و اولیاء را ترغیب یم کنیم تا به ویبسایت هیات مدیره مکاتب منطقه تورنتو مراجعه
کنند.
چهارشنبه ۲۶،آگست :ایمیل به والدین و اولیاء ارسال شده و ثبت نام آغاز یم شود.
ر
دوشنبه ۲۹،آگست :ثبت نام برای دوره ثانوی محالت همگای و شاگردان دوره ثانوی برنامه های مساعدت فشده ختم یم
شود.
مراحل بعدی
ما در روزهای آینده به فراهم آوری معلومات و به روزرسای خانواده ها ادامه خواهیم داد .ما به همکاری نزدیک با مدیران
ر
مشوری آموزش ویژه ،کارکنان آموزش ویژه برگشت به مکتب و کمیته فریع
خود ،کمیته فریع برگشت به مکتب – کمیته
پباگبی ،ادامه خواهیم داد تا از شمولیت تمام نگرای ها اطمینان حاصل گردد .درباره دستورالعمل های صج و مصئونیت در
ر
بیشب بدست آرید.
مکاتب معلومات
ً
صب و شکیبای تان ادامه دهید .لطفا به خاطر داشته باشید
در حالیکه امورات مهم در جریان است ،ما از شما یم خواهیم تا ًبه ر
که مدیران مکاتب در اشع وقت معلومات ویژه مکاتب را مستقیما به خانواده ها فراهم یم نمایند .ما یم دانیم که شما سواالت و
نگرای های زیادی دارید و کارکنان همچنان به ر
بهبین وجه تالش یم کنند تا معلومات الزم را کسب کرده و شما را آگاه سازند.
ما در این امر با هم هستیم وهمه ما هدف ر
مشبک برای اطمینان از صحت ومصئونیت کارکنان ،شاگردان و خانواده ها داریم .ما
ر
آرزومندیم که برگشت به مکتب تا حد امکان برای همه سهل باشد وبرای اینکه این اتفاق بیفتد باید به همکاری مشبک ادامه
دهیم.
ر
باحبام،

کارلی جکسون
رئیس امور تعلیم و تربیه
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