26 Ağustos 2020
Değerli Ebeveynler/Veliler ve Aileler,
21 Ağustos’ta tüm TDSB ebeveynlerine/velilerine Eylül’de okula dönüş hakkında bilgi içeren bir yazı
gönderdik. Bugün ise özel eğitim ihtiyaçları olan çocukların ebeveynlerine/velilerine ek bilgiler vereceğiz.
Öğrenciler birkaç hafta sonra TDSB okullarına dönmeye hazırlanırken, tam olarak ne olacağını merak
ettiğinizi ve daha fazla bilgi almak istediğinizi biliyoruz. O nedenle bu ayrıntılı yazıyı sizinle paylaşmak
istedik.
Detaylara geçmeden önce, öğrencilerin ve personelin okula ve işe güvenli dönüşleri için planlama
yapmaya çalıştığımız bu dönemde gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz. İnişli çıkışlı, hiç de kolay
olmayan bir süreçten geçiyoruz. İlerleyen günlerde de göstereceğiniz anlayış ve bize duyduğunuz güven
için şimdiden içtenlikle teşekkür ediyoruz. Şunu bilmenizi istiyoruz: Tüm öğrenciler, personel ve ailelerin
güvenliğini sağlamak ve sağlığını korumak adına, okula güvenli dönüşü etkili bir biçimde planlamak için
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.
TDSB, engelli öğrencilerin eğitime, kaynaklara ve fırsatlara adil erişimini sağlamaya büyük önem verir. Bu, COVID-19
pandemisi sırasında da geçerli. Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilere yönelik ek bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Gecikmeli Açılış: 15 Eylül, Salı
Okula güvenli dönüş için yapılması gereken hazırlıklar zaman aldığından, TDSB olarak okulların açılacağı
günü (ilköğretim, ortaöğretim ve sanal okullar) 15 Eylül, Salı olarak değiştirdik.
Tüm sınıfların okula girişi üç güne yayılacak ve kademeli olacak olmasına rağmen, özel eğitim ihtiyaçları
olan tüm öğrenciler okula 15 Eylül, Salı günü başlayacak. Buna tüm İlköğretim ve Ortaöğretim Birleşik
okullar ve ortaöğretim okullarında bulunan Gelişimsel Engelliler için Yoğun Destek Programları (ISP) da
dahil. Okula servisle giden, özel eğitim ihtiyaçları olan öğrenciler için de okulun açılış tarihi 15 Eylül olacak.
Maske/Yüz Örtüsü Kuralları
Tüm öğrencilerin ve personelin, TDSB binalarında ve okul servislerinde maske/yüz örtüsü takması zorunlu
olmasına rağmen, bazı öğrencilerimizin tıbbi, duyusal ya da başka nedenlerle muaf tutulması gerekeceğini
biliyoruz. Ebeveynlerin/velilerin, maskeler veya yüz örtüleri hakkında muafiyet ya da kolaylık
sağlanmasıyla ilgili taleplerini doğrudan okullara iletmelerini rica ediyoruz.
İş Sağlığı ve Güvenliği ekibimiz, ihtiyaç duyan personelimize ve öğrencilerimize şeffaf maskeler satın almak için
çalışmaktadır. Maskeler/yüz örtüleri hakkında ek bilgiler, yakında ebeveynler/veliler ile paylaşılacaktır.

Öğrenim Modelleri
İlköğretim
İlköğretim Özel Eğitim Yoğun Destek Programlarındaki (ISP) sınıf mevcutları, hangi ISP programı olduğuna
bağlı olarak en fazla 6 ila 16 öğrenciyle sınırlıdır (Özel Yetenekliler programı hariç). Öğrenciler okula
haftada 5 gün gidecek ve teneffüs ile öğle yemeği de dahil olmak üzere tüm gün tek bir grupla birlikte
olacaklardır.
Buna altı İlköğretim Birleşik Okulumuz da dahil: Beverley School, Lucy McCormick Senior School, Park
Lane Public School, Seneca School, Sunny View Junior and Senior Public School ve William J McCordic.
Fiziksel mesafeyi olabildiğince artırmaya yönelik kapsamlı sağlık ve güvenlik protokollerinin bazı öğrenciler için zor
olabileceğini biliyoruz. Okullar bu kaygıları gidermek için, bu süreç boyunca öğrencilerin ve personelin en iyi şekilde
desteklenmesine yönelik stratejiler geliştirmek adına, aileler ve Özel Eğitim ve Kapsayıcılık Danışmanlarıyla birlikte
çalışacaklar.
Ortaöğretim (9-12. Sınıf)
Ortaöğretim Özel Eğitim Gelişimsel Engelliler için (DD) Yoğun Destek Programları (ISP) dahilindeki sınıfların mevcudu
en fazla 10 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrenciler, gruplara ayrıldıkları ve tüm özel eğitim derslerini birlikte görebilecekleri
için okula her gün gelebilirler. Öğrenciler, sömestr modeline göre öğrenim görecekler.
Ders programları tipik olarak özel eğitim sınıfları ve normal okul dersleriyle örtüşen Entegrasyonlu (Özel Yetenekliler dahil) ISP
sınıflarındaki ortaöğretim öğrencileri, akranlarıyla entegrasyonlarının devam edebilmesi için dört sömestrli ortaöğretim okulu
modeliyle okula gidecekler.

Ortaöğretim ISP sınıf mevcutları en fazla 6 ila 16 öğrenciyle sınırlıdır. Öğrenciler, özel eğitim derslerine tek bir grup
olarak girebilecekler. Tipik olarak bu ISP’lere MID, LD, ASD, DHH ve PD’ler dahildir ve özel olmayan eğitim derslerini
akranlarıyla birlikte alırlar. Özel Yetenekliler için ISP sınıf mevcutları en fazla 30 öğrenci olacak ve öğrenciler, özel
eğitim ve özel olmayan eğitim sınıfları olarak iki gruba bölünecektir. Okulun ihtiyaçlarına göre bu kural yerine göre
değişebilir.
Öğrencilerin okula her gün gidebileceği altı birleşik ortaöğretim okulunda sömestr modeli uygulanacak. Birleşik
ortaöğretim okulları şunlardır: Central Etobicoke High School, Drewry Secondary School, Frank Oke Secondary School,
Maplewood High School, Sir William Osler High School ve York Humber High School.
Sanal Okul (Anaokulu - 12. Sınıf)
Çocuklarının evden öğrenim görmesini isteyen ebeveynler/veliler uzaktan öğrenim seçeneğini
seçebilirler. Daha fazla bilgi için internet sitesini ziyaret edin. İlköğretim ve Ortaöğretim.

Ebeveynler/veliler uzaktan öğrenimle başlayıp daha sonra okulda öğrenime dönmeye karar
verirlerse, öğrenciler ISP kontenjanlarını kaybetmeyeceklerdir. Öğrenim yılı boyunca belirli
tarihlerde Sanal Okula gitme ya da yüz yüze öğrenime geri dönme fırsatları olacaktır. İlköğretim ve
ortaöğretim geçiş tarihlerine bakınız. Belirlenen tarihler dışında geçiş yapılması gerekirse, Okul
Müdürlerinin inisiyatifinde olmak üzere duruma göre istisnalar yapılabilir.
Okulda veya Sanal Öğrenim Kayıt İşlemleri
Bu hafta, ortaöğretim birleşik okullarına giden çocukların ve tüm ortaöğretim DD ISP öğrencilerinin
ebeveynlerine/velilerine bir e-posta göndererek okulda öğrenime ya da uzaktan öğrenime kayıt
yaptırmalarını isteyeceğiz.
Bu ay başındaki kayıt öncesi anketini yanıtlayanlar da dahil olmak üzere tüm ebeveynlerin/velilerin bu
kayıt işlemini gerçekleştirerek çocuklarının kayıt durumunu onaylaması zorunludur.
E-postada her öğrenci için çevrimiçi kayıt formuna giden özel bir bağlantı olacak ve bu bağlantı
başkalarıyla paylaşılamayacak. Birden fazla çocuğu olan ebeveynler/veliler her çocuk için ayrı bir e-posta
alacaklar ve her çocukları için ayrı bir kayıt işlemi yapmaları gerekecek. Çevrimiçi kayıt işlemi 20 farklı dilde
yapılabilecek.
Yalnızca dosyada e-posta adresi bulunmayan ya da kayıt işlemini çevrimiçi ortamda tamamlamayan
ebeveynler/veliler kayıt için telefonla aranacak ve seçim yapmaları istenecektir. Daha fazla bilgi almak ve
farklı kayıt seçeneklerini öğrenmek için, tüm ebeveynlerin/velilerin TDSB internet sitesini ziyaret etmesini
öneriyoruz.
26 Ağustos, Çarşamba: Ebeveynlere/velilere e-posta gönderilecek ve kayıtlar açılacak
31 Ağustos, Pazartesi: Birleşik okullar ve Ortaöğretim DD ISP öğrencileri için kayıtlar kapanacak
Sonraki Adımlar
Önümüzdeki günlerde aileleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Herkesin görüşünü belirtebilmesi ve sesini
duyurabilmesi için İdarecilerimizle, SEAC Okula Dönüş Alt Komitesiyle ve Personel Okula Dönüş Özel
Eğitim ve Kapsayıcılık Alt Komitesiyle yakın işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Okullarımızda uygulanacak
sağlık ve güvenlik kuralları hakkında daha fazla bilgi edinin.
Bu önemli çalışma devam ederken anlayışınız ve sabrınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Şunu bilmenizi
istiyoruz ki Okul Müdürleri okula özel bilgileri mümkün olan en kısa sürede ailelerle doğrudan paylaşacak.
Aklınıza takılan çok şey ve sorularınız olduğunu biliyoruz. Personelimiz gerekli bilgileri sizinle paylaşmak için
elinden geleni yapmaya devam edecek.
Bu dönemi beraber atlatacağız. Öğrencilerin, personelin ve ailelerin sağlığını ve güvenliğini temin etmek
ortak hedefimiz. Okula dönüşün herkes için olabildiğince sorunsuz olmasını istiyoruz. Bunu başarabilmek
için işbirliği içinde birlikte çalışmaya devam etmeliyiz.
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