26 Αυγούστου 2020
Αγαπητοί Γονείς/Κηδεμόνες, Αγαπητές Οικογένειες,
Στις 21 Αυγούστου εστάλη μια επιστολή σε όλους τους γονείς και κηδεμόνες του ΠΣΣΤ, η οποία περιείχε
πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή στο σχολείο το Σεπτέμβριο. Σήμερα σας αποστέλλουμε
πρόσθετες πληροφορίες για γονείς και κηδεμόνες, οι οποίοι έχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Γνωρίζουμε ότι θέλετε να μάθετε περισσότερα για το τι να περιμένετε καθώς ανοίγουμε τα
σχολεία του ΠΣΣΤ και καλωσορίζουμε τους μαθητές πίσω στο σχολείο σε μερικές εβδομάδες. Γι' αυτό το
λόγο θέλουμε να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς.
Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεχή υπομονή σας καθώς εργαζόμαστε
μέσω όλων των εγκρίσεων του σχεδιασμού που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο και
την εργασία για τους μαθητές και το προσωπικό. Δεν ήταν μια εύκολη διαδικασία και εκτιμούμε
ειλικρινά τη συνεχή κατανόηση και εμπιστοσύνη σας καθώς προχωράμε. Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σχεδιάσουμε αποτελεσματικά μια ασφαλή επιστροφή
στο σχολείο για να διατηρήσουμε όλους τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειες ασφαλείς και
υγιείς.
Το ΠΣΣΤ δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, στους πόρους και στις
ευκαιρίες για μαθητές με αναπηρίες και αυτό θα συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Δείτε
παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Καθυστερημένη έναρξη: Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου
Δεδομένου του χρόνου που απαιτείται για την προετοιμασία για την ασφαλή επιστροφή στο σχολείο, το
ΠΣΣΤ μετακίνησε την πρώτη ημέρα του σχολείου (για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και
το εικονικό σχολείο) στην Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου.
Παρά το γεγονός ότι η έναρξη όλων των βαθμίδων θα κατανεμηθεί σε τρεις ημέρες, όλοι οι μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα ξεκινήσουν το σχολείο την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Αυτό
συμπεριλαμβάνει όλα τα ιδρύματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μαθητές σε
Προγράμματα Εντατικής Στήριξης Αναπτυξιακών Αναπηριών που στεγάζονται σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται στο
σχολείο με το λεωφορείο, η ημερομηνία έναρξης θα είναι επίσης η 15η Σεπτεμβρίου.
Οδηγίες μάσκας/κάλυψης προσώπου
Παρά το γεγονός ότι όλοι οι μαθητές και το προσωπικό θα πρέπει να φορούν μάσκες/καλύμματα
προσώπου στα κτίρια του ΠΣΣΤ και τα σχολικά λεωφορεία, γνωρίζουμε ότι ορισμένοι μαθητές μας
χρήζουν εξαιρετικής μεταχείρισης για ιατρικούς, αισθητηριακούς ή λοιπούς λόγους. Παρακαλούνται οι
γονείς και οι κηδεμόνες όπως συζητήσουν οποιοδήποτε αίτημα εξαίρεσης ή άλλης ρύθμισης αναφορικά
με τις μάσκες ή τα καλύμματα προσώπου απευθείας με τα σχολεία.

Η ομάδα Επαγγελματιών Υγείας & Ασφάλειας εργάζεται για την αγορά διάφανων μασκών για το προσωπικό και τους
μαθητές μας που τις έχουν ανάγκη. Σύντομα θα κοινοποιήσουμε στους γονείς και κηδεμόνες περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τις μάσκες και τα καλύμματα προσώπου.
Μοντέλα εκπαίδευσης
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Οι τάξεις στα Προγράμματα Εντατικής Στήριξης Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
αποτελούνται από 6-16 μαθητές, ανάλογα με το Πρόγραμμα Εντατικής Στήριξης (εξαιρουμένων των
χαρισματικών μαθητών). Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν το σχολείο 5 ημέρες την εβδομάδα, σε μία
ομάδα για ολόκληρη την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων του διαλείμματος και του γεύματος.
Αυτό περιλαμβάνει τα έξι Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσής μας: Beverley School, Lucy McCormick
Senior School, Park Lane Public School, Seneca School, Sunny View Junior and Senior Public School
και William J McCordic.
Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι μαθητές ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν προκλήσεις με τα χρησιμοποιούμενα
ενισχυμένα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας προκειμένου για τη μεγιστοποίηση της φυσικής απόστασης.
Ανταποκρινόμενα σε αυτές τις ανησυχίες, τα σχολεία θα εργαστούν από κοινού με τις οικογένειες και τους
Συμβούλους Ειδικής Αγωγής & Ένταξης, ώστε να εξερευνήσουν στρατηγικές για τη βέλτιστη στήριξη των μαθητών και
του προσωπικού κατά την περίοδο αυτή.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τάξεις 9 έως 12)
Οι τάξεις στα Προγράμματα Εντατικής Στήριξης Αναπτυξιακών Διαταραχών στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα έχουν έως και 10 μαθητές. Οι μαθητές θα επισκέπτονται το σχολείο καθημερινά, ως
μέλη της ομάδας τους και θα μπορούν να παρακολουθούν όλα τα μαθήματα ειδικής αγωγής μαζί. Οι μαθητές θα
ακολουθούν το μοντέλο των εξαμήνων.
Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τάξεις Προγραμμάτων Εντατικής Στήριξης (συμπεριλαμβανομένων
των χαρισματικών μαθητών), που ανήκουν βάσει του κανονικού ωρολογίου προγράμματος σε τάξεις ειδικής αγωγής
και παρακολουθούν τα τακτικά σχολικά μαθήματα, θα επισκέπτονται το σχολείο βάσει του σχολικού μοντέλου
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που χωρίζεται σε τετράμηνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισοτιμία με τους
συμμαθητές τους.
Στο Πρόγραμμα Εντατικής Στήριξης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα συμμετέχουν 6-16 μαθητές. Οι μαθητές
μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα ειδικής αγωγής ως μία ομάδα. Κανονικά, αυτά τα Προγράμματα Εντατικής
Στήριξης θα περιελάμβαναν μαθητές με ήπια διανοητική καθυστέρηση (MID), μαθησιακές δυσκολίες (LD),
διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ASD), κώφωση και βαρηκοΐα (DHH) και διαταραχή προσωπικότητας (PD)
και θα βρίσκονται στην ίδια ομάδα με τους συμμαθητές τους που δεν παρακολουθούν μαθήματα ειδικής αγωγής. Οι

τάξεις του Προγράμματος Εντατικής Στήριξης για χαρισματικά παιδιά θα αποτελούνται από έως και 30 μαθητές και
θα διαιρούνται σε δύο ομάδες για τάξεις ειδικής αγωγής και μη ειδικής αγωγής. Αυτό ενδέχεται να διαφέρει κατά
τόπους, βάσει των σχολικών αναγκών.
Τα έξι σχολικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται καθημερινά
θα ακολουθήσουν το μοντέλο εξαμήνων. Τα σχολικά ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι τα εξής: Central
Etobicoke High School, Drewry Secondary School, Frank Oke Secondary School, Maplewood High School, Sir William
Osler High School, και York Humber High School.
Εικονικό σχολείο (Νηπιαγωγείο έως τάξη 12)
Οι γονείς και κηδεμόνες που θέλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδία τους από το σπίτι μπορούν να
επιλέξουν την επιλογή της απομακρυσμένης μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Εάν οι γονείς και κηδεμόνες αποφασίσουν να ξεκινήσουν με την απομακρυσμένη εκπαίδευση και
αποφασίσουν να επιστρέψουν στο σχολείο, οι μαθητές δεν θα χάσουν τη θέση τους στο
Πρόγραμμα Εντατικής Στήριξης. Θα υπάρχουν ευκαιρίες εισαγωγής στο Εικονικό Σχολείο ή
επιστροφής στη δια ζώσης εκπαίδευση σε καθορισμένες ημερομηνίες κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Δείτε τις αντίστοιχες ημερομηνίες μετάβασης για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εάν απαιτείται κάποια μετάβαση εκτός των καθορισμένων
ημερομηνιών, δύναται να γίνει κάποια εξαίρεση και κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά
από τους Διευθυντές.
Εγγραφή για τη δια ζώσης εκπαίδευση ή εικονική εκπαίδευση
Αυτή την εβδομάδα, οι γονείς και κηδεμόνες παιδιών που επισκέπτονται κάποιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλοι οι μαθητές του Προγράμματος Εντατικής Στήριξης με
αναπτυξιακές διαταραχές θα λάβουν ένα email, στο οποίο θα τους τεθεί το ερώτημα επιλογής μεταξύ
δια ζώσης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης.
Όλοι οι γονείς και κηδεμόνες, ακόμη και εκείνοι που έχουν ήδη απαντήσει στην έρευνα σχετικά με τις
προεγγραφές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, θα πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή για τα παιδιά τους
συμπληρώνοντας αυτή την εγγραφή.
Το email θα περιέχει ένα μοναδικό σύνδεσμο για μια ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής για κάθε μαθητή και
δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση του συνδέσμου αυτού. Οι γονείς και κηδεμόνες με περισσότερα από ένα
παιδιά θα λάβουν ένα email ανά παιδί και θα πρέπει να ολοκληρώσουν μια ξεχωριστή εγγραφή για κάθε
παιδί. Η ηλεκτρονική εγγραφή θα είναι διαθέσιμη σε 20 διαφορετικές γλώσσες.
Μόνο γονείς και κηδεμόνες που δεν έχουν διεύθυνση email στο αρχείο ή δεν ολοκληρώνουν την
εγγραφή στο διαδίκτυο θα λάβουν τηλεφωνική κλήση εγγραφής που θα τους ζητά να επιλέξουν. Για
περισσότερες πληροφορίες και για να μάθετε για τις διάφορες επιλογές εγγραφής, ενθαρρύνουμε

όλους τους γονείς / κηδεμόνες να επισκεφθούν τον ιστότοπο του ΠΣΣΤ.
Τετάρτη, 26 Αυγούστου: Αποστολή email στους γονείς και κηδεμόνες και έναρξη εγγραφών
Σάββατο, 31 Αυγούστου: Λήξη εγγραφών για τους μαθητές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και του Προγράμματος
Εντατικής Στήριξης Αναπτυξιακών Διαταραχών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Επόμενα βήματα
Θα συνεχίσουμε να πληροφορούμε και να ενημερώνουμε τις οικογένειες τις επόμενες ημέρες.
Εξακολουθούμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους Διευθυντές μας, την υποεπιτροπή της SEAC
αναφορικά με την Επιστροφή στο Σχολείο και το προσωπικό της υποεπιτροπής Ειδικής Αγωγής και
Ένταξης αναφορικά με την Επιστροφή στο Σχολείο προκειμένου για τη διασφάλιση ότι λαμβάνονται
υπόψη όλες οι φωνές και οι απόψεις. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δικές μας κατευθυντήριες
γραμμές ασφάλειας και υγιεινής για τα σχολεία.
Σας ευχαριστούμε άλλη μία φορά για τη συνεχή υπομονή σας καθώς συνεχίζεται αυτό το σημαντικό έργο.
Λάβετε υπόψη ότι οι διευθυντές θα αρχίσουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες στις οικογένειες το
συντομότερο δυνατό. Γνωρίζουμε ότι έχετε πολλές ερωτήσεις και ανησυχίες και το προσωπικό θα
συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και να
σας ενημερώνει.
Είμαστε μαζί σε αυτό και όλοι έχουμε κοινό στόχο να διασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των
μαθητών, του προσωπικού και των οικογενειών. Θα θέλαμε η επιστροφή στο σχολείο να είναι όσο το
δυνατόν πιο ομαλή και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε προκειμένου να συμβεί αυτό.
Με εκτίμηση,

Carlene Jackson
Διευθυντής Εκπαίδευσης

Alexander Brown
Πρόεδρος

