
 

 

 
 

 ۲۰۲۰آگست  ۲۶
 

 ،گرایمخانواده های  و  ء، اولیا والدین
 

 یک ، آگست ۲۱ خی    تار  به
 
 تورنتو  اولیاء و  نیوالدتمام به  نامه

 
ت مدیره  مکاتب منطقه

ٔ
 کتبگشت به مر در مورد ب معلوماتبا  هیا

 شما یم یدارند، برا ژهیبه آموزش و  از یکه ن  کودکان   اولیاء و  نیوالد یبرا اضاف   معلوماتدر ماه سپتمبر ارسال شد، و ما امروز با 
 تورنتو مکاتب  بازگشای  تا درباره   د ما یم دانیم که شما یم خواهی. میسینو 

 
ت مدیره  مکاتب منطقه

ٔ
 آینده هیا

 
 ،در یط چند هفته

شما  یرا برافصل م   به روزرسای   نیاتا  میستما خوا نی، بنابرابیشبر بدانید و اینکه باید چه توقع داشته باشیم،  استقبال شاگردان
 . نماییمارائه 
 

ما یم  هستیم، و کار برای کارکنان و شاگردان تبابه مکمصئون گشت ر برنامه ریزی برای ب ما در جریان در حال  کهغاز، قبل از آ
از  مخلصانهما  و  نبوده استساده یا و آسان  روند م. این یک ابراز امتنان نماییمداوم تان  صبر و شکیبای   برایشما  از خواهیم 

 به خاطر داشته باشید که  ، قدر دای  یم نماییم. در حال  که ما به پیش یم رویم ،تاندرک و اعتماد مداوم 
ً
ما در حال انجام لطفا

کارکنان، و خانواده ،  شاگردانتا برنامه ریزی کنیم  تبامکبه مصئون گشت ر هستیم تا بتوانیم به طور مؤثر برای بهر کاری ممکن 
 .ریمو سالم نگهدامصئون را  ها 
 

 تورنتو 
 
ت مدیره  مکاتب منطقه

ٔ
یس هیا   متعهد است تا از دسبر

 
 تیمعلول یدارا شاگردان یرصت هاعادالنه به آموزش، منابع و ف

 یم نماید. ق دص ۱۹-کووید  ب  همه گ یمار یب جریانهمچنان در  نی، و انماید حاصل  نانیاطم
ً
در  را  معلومات اضاف  لطفا

 بدست آرید. ذیل دارند، در  ژهیبه آموزش و  از یکه نشاگردان    خصوص
 

وع: سه شنبه   سپتبمر ۱۵تاخیر در شر
 برای ب وقتبا توجه به 

ی
ت ، تبامکگشت به ر الزم برای آمادگ

ٔ
 تورنتو هیا

 
وع روز اول  ،مدیره  مکاتب منطقه )برای را  تبامکشر

 یب  داده است. تغ سپتمی   ۱۵ سه شنبهو مجازی( به  ثانوی، ی  ابتدا تبامک
 

 آموزش، خواهد شد  آغاز سه روز تمام صنوف به شکل تدریجر یط باوجود آنکه 
ٔ
سه ، به تاری    خ تمام شاگردان با نیاز های ویژه

 که شاگردان   همگای  و آموزش ویژه   دوره  ابتدائیه و ثانوی محالت تمامشامل  نیا. سپتمی  مکتب را آغاز خواهند کرد ۱۵ شنبه
ده برایبرنامه  در  با نیاز های ویژه   برای شاگردان   قرار دارند، میباشد.  کاتب  ثانویمی در رشد ناتوای  های های مساعدت فشر

 سپتبمر خواهد بود.  ۱۵ نب    مکتب آغاز روز اول و شاگردان که از بس های مکتب استفاده یم کنند،  آموزش

 
 ش چهرهپوشاستفاده از ماسک و دستورالعمل 
 تورنتو  در ساختمان هایکنان و کار  شاگردانتمام ایجاب یم نماید تا  باوجود اینکه

 
ت مدیره  مکاتب منطقه

ٔ
، تبامکهای بس و هیا

از  . صج، حساسیت و سایر موارد به استثناء نیاز خواهند داشتدالیل به ، ما یم دانیم که بعض  از شاگردان ما د نبپوشماسک 
 با والدین و اولیاء 

ً
تقاضاء به عمل یم آید تا در مورد استثنأت و یا تعدیالت الزم برای استفاده از ماسک و پوشش چهره مستقیما

 ند. تب در تماس شو امک
 

ما که به آن نیاز دارند،  و شاگردان  تیم صج و مصئونیت حرفوی ما مرصوف خریداری ماسک های شفاف برای کارکنان 
 والدین و اولیاء فراهم خواهد شد.  همعلومات اضاف  در مورد ماسک و پوشش چهره به زودی ب میباشد. 

 
 
 



 

 

 
 

 آموزش های  طرح 
 
 ابتدائیه ور د

ٔ
 ه

  در دوره   صنوف
 
دهبرنامه  آموزش ویژه   ابتدائیه ) به استثناء شاگردان با استعداد( شاگرد  ۱۶ایل  ۶ اکب  حد ، های مساعدت فشر

ده ارتباط دارد،برنامه که  یم آیند، یک گروپ در  مکتببه روز در هفته  پنج شاگردانخواهند داشت.  های مساعدت فشر
 به شمول وقت تفری    ح و غذای چاشت.   مکمل روز  جریان

 
 ما یم باشد: محل شامل شش  نیا

 
 عایل ، بوریل مکتبهمگای  دوره  ابتدائیه

 
، ی   پارک ل عمویم مکتب، کیمک کورم لویسلیسه

 .کیمک کورد جر  امیلیو و و )بخش خورد ساالن و بخش ارشد( ویو ن  س  عمویم  مکتبسنکا،  مکتب
 

 موجود و طرزالعمل های با  شاگرداناز  که برج    میدان یم ما یدن فاصله های اجتمایع، برای کمک به حد اکب  رسان
 
فته صج  پیشر

ا خانواده ها و مشاوران کاتب بها، م نگرای  این مالحظه قرار دادن  مورد   یبرا . روبرو شوند  چالشممکن است با و مصئونیت 
یو  ژهیو آموزش  اگب  ر  تیحما یرا براراهکار های  درین مدت خواهند کرد تا  یهمکار  پب 

 در یابند. کنان کار   و  شاگردان بهبر
 

 
ٔ
 ( ۱۲ایل  ۹) از صنف  ثانویدروه

ده، حد برنامه معلولیت رشدی و  آموزش ویژه  ثانوی صنوف در دوره    شاگرد خواهند داشت.  ۱۰ اکب  های مساعدت فشر
آنها در گروپ ها تنظیم شده اند و یم توانند تمام صنوف آموزش ویژه شان را با  چونمکتب بیایند هر روز به میتوانند  شاگردان

وی خواهند کرد   پب 
ند. شاگردان از طرح سمسبر  . هم یکجا بگب 

 
ده با ادغام )به شمول شاگردان با استعداد(برنامه شاگردان دوره  ثانوی   صنوفکه به طور معمول در   های مساعدت فشر

نان شان، از طرح همسسایر  مداوم با ادغام  از  نانیبه منظور اطمکتب تنظیم شده اند، م یعاد مضامی   و  ژهیآموزش و 
وی خواهند کرد. دوره  ثانوی مکتب کوادمسبر   پب 

 
ده برنامه  میتوانند در یک گروپ تنظیم شده و  شاگردانشاگرد دارند.  ۱۶ایل  ۶حد اکب  از دوره  ثانوی های مساعدت فشر

ند. مضامی   آموزش   شان را بگب 
ده برنامه  نیبه طور معمول، ا ویژه  (، MID) ذهن   خفیف  ناتوای   شاملها های مساعدت فشر

هم دوره  یهستند و برا (ASD) ی  خودگرا اختالل  و (DHH)  سمیع ناتوای  ،  (PD) جسیم ناتوای  ، LD)) آموزیسر  ناتوای  
دهبرنامه صنوف شوند.  ان خود همراه یمنبا همس ژهیو  ب  غ آموزیسر  یها  ۳۰حد اکب  شاگردان بااستعداد  های مساعدت فشر

براساس  ممکن است به صورت محیل نیشوند. ا یم میتقس ژهیو  ب  و غ ژهیآموزش و شاگرد یم باشد و در دو دسته برای صنوف 
 .کند  یب  تغ مکتب از ین

 
کت کنند از  یمشاگردان که در آن ثانوی   دوره   کاتبم محل شش  محالت  کنند.   یم یو ب  پطرح سمسبر توانند روزانه در آن شر

 فرانک اوک،  مکتب ثانوی، ریوید مکتب، ا کیتوبیا یمرکز  مکتب مکاتب ویژه  همگای  از این قرار اند: 
 
 مپلود،  لیسه

 
 امیلیش و  لیسه

 . بر هام ورکی مکتباسلر و 
  

 (۱۲ی )کودکستان ایل صنف مجاز  مکتب
را انتخاب کنند. ( از راه دورآموزش مجازی ) نهیتوانند گز  یمبخوانند، خانه درس  در خواهند فرزندانشان  که یمء  و اولیا  نیوالد
 شبر یب معلومات یبرا

ً
 .ابتدائیه و ثانوی(دوره  ) د یمراجعه کن تیبسایبه و  ، لطفا

 
وع کنند و تصم آموزش حضوری هکه ب  ند ب  بگ میتصمو اولیاء  نیوالد اگر  شاگردان گردند، ر بکتب در م آموزشکه به   ند ب  بگ میشر
دهبرنامه  شان را در  گاهیجا  علییم، سال ت جریان دهند. در  از دست نیم های مساعدت فشر

 
 مکتبورود به  یبرا ی  رصت هاف



 

 

 
 

ئیه و ابتدادوره   را برای ورود  یها خی    وجود خواهد داشت. تار مخصوص  یها خی    در تار  یحضور آموزش گشت به ر ب ا ی یمجاز 
به  مدیران مکاتبشود و توسط  جاد یاستثناء ا کیدر خارج از موعد مقرر الزم باشد، ممکن است  تغیب  اگر ثانوی مالحظه کنید. 

  . د ب  قرار گ برریس تحت یصورت مورد
 

 ثبت نام برای مکتب حضوری و آموزش مجازی 
ده برنامه ثانوی  شاگردان دوره  ثانوی محالت همگای  و تمام  و اولیاء شاگردان دوره   والدینبه  درین هفته،  یکهای مساعدت فشر

 ثبت نام کنند. مجازی آموزش یا  مکتبی حضور در خواهد شد که از آنها خواهند خواست تا برافرستاده  ایمیل
 

 آنهای  که و اولیاء والدین تمام 
وع این ماه به شوی قبل از ثبت نام ، حنر ، باید ثبت نام را برای فرزندان با پاسخ داده اند در شر

 . ثبت نام تایید نمایند تکمیل این 
 

 منحرص به فرد برای یک فآنالین  پیوند ایمیل حاوی یک 
 
اک که نیم تواند   یم باشد د شاگر ثبت نام آنالین برای هر ورمه به اشبر

ایمیل دریافت یم کنند و از آنها درخواست یک  فرزند شان برای هر دارند،   بیش از یک فرزند که   ءاولیا و والدین گذاشته شود. 
س خواهد بودا ثبت نام جداگانه فرزند شانیم شود برای هر   .نجام دهند. ثبت نام آنالین به بیست زبان مختلف در دسبر

 
س که آدرس ایمیل خود را در و اولیاء  والدین  رصف آنالین تکمیل نیم کنند، یک تماس شکل یا ثبت نام را به  قرار نداده اند دسبر

در مورد بیشبر  معلوماتتلفن  ثبت نام دریافت یم کنند که از آنها خواسته یم شود انتخاب خود را انجام دهند. برای کسب 
 تورنتو  تبساییبه و تا را ترغیب یم کنیم  و اولیاءوالدین تمام ، ما گزینه های مختلف ثبت نام

 
ت مدیره  مکاتب منطقه

ٔ
مراجعه هیا

 .کنند
 

 .  شود آغاز یمو ثبت نام ارسال شده  و اولیاءوالدین به ایمیل  آگست:  ۲۶چهارشنبه،
ده برنامه ثانوی  ثانوی محالت همگای  و شاگردان دوره   دوره  برای  ثبت نام آگست:  ۲۹شنبه،دو  یم ختم های مساعدت فشر

 . شود 
 

 مراحل بعدی
 رانیبا مد کینزد یما به همکار داد. خواهیم ادامه به روزرسای  خانواده ها به فراهم آوری معلومات و   آینده روزهای ما در 
 ،  خود 

 
   – فریع برگشت به مکتب کمیته

 
 مشوریر آموزش ویژه کمیته

 
فریع  ، کارکنان آموزش ویژه برگشت به مکتب و کمیته

ی، ادامه خواهیم داد تا از  اگب  در  صج و مصئونیت یدستورالعمل ها درباره  شمولیت تمام نگرای  ها اطمینان حاصل گردد. پب 
 معلومات بیشبر بدست آرید.  مکاتب

 
  دهید.  تان ادامه شکیبای  صبر و شما یم خواهیم تا به  ما از در حالیکه امورات مهم در جریان است، 

ً
داشته باشید  به خاطر  لطفا

 ب تبامک ویژه   معلوماتدر اشع وقت  مکاتب که مدیران
ً
ما یم دانیم که شما سواالت و فراهم یم نمایند. خانواده ها  هرا مستقیما

ین وجه تالش یم کنند تا   .الزم را کسب کرده و شما را آگاه سازند معلوماتنگرای  های زیادی دارید و کارکنان همچنان به بهبر
 

 ما در این امر با هم هستیم 
 
ک   وهمه

و خانواده ها داریم. ما  شاگردانکارکنان،   ومصئونیت صحتبرای اطمینان از  ما هدف مشبر
ک ادامه  وبرایباشد  سهلامکان برای همه  تا حد   مکتبگشت به ر که بآرزومندیم   اینکه این اتفاق بیفتد باید به همکاری مشبر

 .دهیم
 

ام                                               ،باحبر
 



 

 

 
 

 

     
 الکساندر براون    کارلی   جکسون

 رئیس  رئیس امور تعلیم و تربیه 


