
 

 

 2020آگوست  26
 

 والدین/سرپرستان و خانواده های گرامی،

 
ارسال سپتامبر یک نامه حاوی اطالعاتی درباره بازگشت به مدرسه در  TDSBآگوست برای تمام والدین/سرپرستان  21در تاریخ 

می  در این نامه اطالعاتی تکمیلی برای والدین/سرپرستان کودکان دارای نیازهای آموزشی استثنائی ارائه کنیم.شد. امروز می خواهیم 
و ورود دانش آموزان به مدارس در  TDSBدانیم که منتظر کسب اطالع از مواردی هستید که می توانید از روند بازگشائی مدارس 

 ین تصمیم گرفتیم این بروزرسانی مشروح تر را برای تان ارسال کنیم.چند هفته آینده انتظار داشته باشید، برای هم
 

پیش از شروع، باید از شما بخاطر صبر و شکیبائی پیوسته تان در این مقطع از زمان تشکر کنیم که مشغول برنامه ریزی های الزم 
یند آسان یا روشن نیست و عمیقاً از شما بخاطر این یک فرا برای بازگشت ایمن به مدارس و کار برای دانش آموزان و کارکنان هستیم.

می توانید مطمئن باشید که تمام تالش خود را برای برنامه ریزی  درک و اعتماد مداوم تان در مسیر حرکت به جلو ممنون هستیم.
 بست. مؤثر بازگشت ایمن به مدارس و حفظ ایمنی و سالمتی تمام دانش آموزان، کارکنان و خانواده ها بکار خواهیم

TDSB  خود را متعهد به تضمین دسترسی برابر به تحصیالت، منابع و فرصت ها برای دانش آموزان دارای معلولیت و ناتوانی می داند و این امر در
شی را نیز ادامه دارد.  در ادامه اطالعات تکمیلی مخصوص دانش آموزان دارای نیازهای استثنائی آموز COVID-19طول دوره بیماری عالم گیر 

  مالحظه خواهید کرد.

 
 سپتامبر 15سه شنبه،  آغاز با تأخیر:

روز اول مدرسه )برای مقطع ابتدایی،  TDSBبا توجه به زمان مورد نیاز برای آماده سازی های الزم جهت بازگشت ایمن به مدارس، 
  موکول نموده است. سپتامبر 15سه شنبه، متوسطه و مدرسه مجازی( را به 

 
تمام دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی اگرچه ورود همه مقاطع به صورت متناوب و فاصله  دار طی سه روز انجام خواهد شد اما 

این شامل تمام مدارس ابتدائی و متوسطه تجمعی، و دانش  سپتامبر آغاز خواهند کرد. 15استثنائی مدرسه را در روز سه شنبه، 
روز شروع برای آن  ( است که در مدارس متوسطه مستقر می باشند.ISPپشتیبانی فشرده ناتوانی های رشدی )آموزان در برنامه های 

 سپتامبر است. 15دسته از دانش آموزان دارای نیازهای آموزشی استثنائی که با اتوبوس به مدرسه می روند نیز همان 

 
 دستورالعمل  های مربوط به ماسک/پوشش صورت

و در اتوبوس های مدرسه  TDSBآموزان و کارکنان ملزم به استفاده از ماسک/پوشش صورت در ساختمان های اگرچه تمام دانش 
از  هستند اما می دانیم که برخی از دانش آموزان ما به دالیل پزشکی، حسی و یا سایر دالیل می بایست از این امر مستثنی گردند.

استثنا قائل شدن یا تسهیالت مورد نیاز در ارتباط با ماسک یا پوشش صورت  والدین/سرپرستان درخواست می گردد درباره هرگونه
 مستقیماً با مدارس تماس بگیرند.

 
اطالعات تکمیلی  گروه بهداشت و ایمنی حرفه ای ما مشغول خرید ماسک های شفاف برای کارکنان و دانش آموزانی که به آنها نیاز دارند هستند.

  در اختیار والدین/سرپرستان قرار داده خواهد شد. درباره ماسک/پوشش صورت بزودی

 
 مدل های آموزشی

 

  مقطع ابتدائی
 

 ISP(  ابتدائی بسته به نوع برنامه ISPحداکثر تعداد دانش آموزان در کالس های برنامه های پشتیبانی فشرده ناتوانی های رشدی )
روز در هفته در مدرسه حاضر  5دانش آموزان  نفر خواهد بود )به استثنای دانش آموزان گروه استعدادهای درخشان(. 16تا  6بین 

  در طول روز، از جمله اوقات استراحت و صرف نهار، در یک دسته/گروه باقی می مانند.خواهند شد و 



 

 

 
 Park، مدرسه عمومی Lucy McCormick، دبیرستان Beverleyمدرسه  این شامل شش مرکز تجمعی ابتدائی ما می باشد:

Lane مدرسه ،Seneca مدرسه راهنمائی و دبیرستان عمومی ،Sunny View  وWilliam J McCordic. 
 

برای برخی ما می دانیم که رعایت پروتکل های پیشرفته سالمتی و ایمنی که برای کمک به رعایت حداکثری فاصله  گذاری فیزیکی است، ممکن است 

 از دانش آموزان دشوار باشد.  برای رسیدگی به این دغدغه ها، مدارس با همکاری خانواده ها و مشاورین تحصیالت استثنائی و دربرگیری سعی

  خواهند کرد راهبردهائی تدوین نمایند تا به بهترین نحو از دانش آموزان و کارکنان در این دوره از زمان حمایت گردد.

 

 (12تا  9)پایه  طهمقطع متوس
 

نفر خواهد  10 (DD)( پشتیبانی فشرده ناتوانی های رشدی ISPحداکثر تعداد دانش آموزان در کالس های آموزش های استثنائی متوسطه برنامه های )
های آموزش های دانش آموزان می توانند هر روز به مدرسه بیایند چون در دسته هایی گروه بندی می شوند و می توانند با همدیگر در تمام کالس  بود.

 دانش آموزان از مدل ترمی پیروی خواهند کرد. استثنائی خود شرکت کنند.
 

با یکپارچه سازی )شامل دانش آموزان گروه استعدادهای درخشان( که بطور معمول در زمان بندی کالس  ISPدانش آموزان متوسطه در کالس های 
چهار ترمی پیروی خواهند کرد  تا بتوان از یکپارچه  ه متوسطهمدل مدرسهای آموزش استثنائی و دوره های عادی مدرسه قرار داده می شوند، از یک 

  سازی مستمر آنها با هم سن و ساالن شان اطمینان حاصل کرد.
  

دانش آموزان می توانند در یک گروه یا دسته در کالس های  نفر خواهد بود. 16تا  6متوسطه بین  ISPحداکثر تعداد دانش آموزان در کالس های 
خواهد بود و برای آموزش های غیر استثنائی با هم  PDو  MID ،LD ،ASD ،DHHها شامل ISPبطور نمونه این  ی شرکت کنند.آموزش استثنائ

نفر می باشد و برای کالس های آموزش  30استعدادهای درخشان  ISPحداکثر تعداد دانش آموزان کالس های  سن و ساالن خود دسته بندی می شوند.
 این امر می تواند در سطح محلی و بسته به نیازهای مدارس تغییر کند. استثنائی و کالس های آموزش غیراستثنائی به دو دسته تقسیم می شوند.

 

مدارس متوسطه تجمعی عبارتند از  رمی پیروی خواهند کرد.شش مدرسه متوسط تجمعی که دانش آموزان آن هر روز به مدرسه می آیند از مدل ت
 Sir William، دبیرستان Maplewood، دبیرستان Frank Oke، مدرسه متوسطه Drewry، مدرسه متوسطه Central Etobicokeدبیرستان 

Osler  و دبیرستانYork Humber. 
 

 (12مدرسه مجازی )کودکستان تا پایه 
خواهند فرزندانشان از خانه تحت آموزش قرار بگیرند، می توانند گزینه آموزش از راه دور را والدین/سرپرستانی که می 

 .مقطع متوسطهو ائی مقطع ابتد برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً به وب سایت مراجعه کنید. انتخاب کنند.
 

د، اگر والدین/سرپرستان تصمیم بگیرند که ابتدا با آموزش از راه دور شروع کنند ولی سپس تصمیم بگیرند که از آموزش در مدرسه استفاده کنن
 را از دست نخواهند داد.   ISPدانش آموزان آنها جای خود در دوره های 

 
 درسه مجازی یا بازگشت به آموزش های حضوری وجود خواهد داشت.در تاریخ های کلیدی مشخصی در طول سال تحصیلی امکان ورود به م

اگر در خارج از تاریخ های مشخص شده نیاز به جابجائی بود، امکان  را مالحظه کنید. مقطع متوسطهو  مقطع ابتدائیتاریخ های جابجائی در 
 استثنا قائل شدن وجود دارد ولی موضوع باید توسط مدیران مدارس و بطور موردی بررسی گردد.

 

 ثبت نام برای آموزش های در مدرسه یا مجازی
متوسطه  DD ISPاین هفته یک ایمیل برای والدین/سرپرستان کودکانی که به مدارس متوسطه تجمعی می روند و تمام دانش آموزان 

 ارسال خواهد و آنها خواسته می شود برای آموزش های حضوری یا مجازی ثبت نام کنند.
 

 

https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary
https://www.tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Secondary


 

 

یش ثبت نام پاسخ داده اند باید برای تأیید ثبت نام فرزندشان این تمام والدین/سرپرستان، حتی آنهائی که پیشتر در این ماه به نظرسنجی پ
 روال ثبت نام را انجام دهند.

 
ایمیل مذکور حاوی یک لینک اختصاصی برای یک فرم ثبت نام آنالین مختص هر دانش آموز خواهد بود و امکان اشتراک گذاری 

ند، برای هر فرزند خود یک ایمیل جداگانه دریافت می کنند و ملزم والدین/سرپرستانی که بیش از یک فرزند دار لینک وجود ندارد.
 زبان مختلف موجود خواهد بود. 20ثبت نام آنالین به  خواهند بود تا فرم های ثبت نام مجزایی را برای هر دانش آموز تکمیل کنند.

 
ا تکمیل نمی کنند، یک تماس تلفنی دریافت خواهند فقط والدین/سرپرستانی که در پرونده شان آدرس ایمیل ندارند یا ثبت نام آنالین ر

به  گزینه های مختلف ثبت نامبرای کسب اطالعات بیشتر درباره  کرد که در آن از آنها خواسته می شود انتخاب خود را مشخص کنند.
 مراجعه کنند. TDSBهمه والدین/سرپرستان توصیه می کنیم که به وب سایت 

 

 ارسال ایمیل برای والدین/سرپرستان و آغاز ثبت نام آگوست: 26چهارشنبه، 
 متوسطه DD ISPپایان ثبت نام برای مدارس تجمعی و دانش آموزان  آگوست: 31دوشنبه، 

 
 گام های بعدی

ما به همکاری  ها و آگاه ساختن آنها از جدیدترین خبرها طی روزهای آتی ادامه خواهیم داد.ما همچنان به اطالع رسانی به خانواده
 و کارکنان بازگشت به مدرسه آموزش استثنائی و کمیته فرعی SEACتنگاتنگ خود با مدیران، کمیته فرعی بازگشت به مدارس 

خط مشی های دربرگیری ادامه خواهیم داد تا مطمئن باشیم به تمام نظرات و مالحظات توجه می شود.  اطالعات بیشتری درباره 
 ما برای مدارس کسب کنید. بهداشت و ایمنی 

 
لطفاً اطالع داشته باشید که  ی شما در مدتی که این اقدامات مهم در حال انجام شدن هستند، تشکر می کنیم.مجدداً بخاطر صبر و شکیبائ

ما می دانیم که شما  مدیران در اولین فرصت، اطالعات مختص مدرسه را به صورت مستقیم در اختیار خانواده ها قرار خواهند داد.
درسه همچنان نهایت تالش خود را به کار خواهند بست تا اطالعات ضروری را ارائه سواالت و دغدغه های زیادی دارید و کارکنان م

 داده و شما را آگاه کنند.

 
ما  ما همه با هم هستیم و همه هدف مشترکی داریم و آن حصول اطمینان از سالمت و ایمنی دانش آموزان، کارکنان و خانواده هاست.

ی ممکن برای همه راحت و روان باشد و برای رسیدن به این هدف نیاز داریم که با هم می خواهیم که روند بازگشت به مدرسه تا جا
 همکاری کنیم.

 
 با احترام،

 

 
 الکساندر براون    کارلین جکسون

 رئیس    مدیر آموزش
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