 ۱۴اپریل ۲۰۲۰
والدین و اولیای گرایم،
ن
صب
از آنجاییکه ما در هیئت مدیره مکاتب منطقه تورنتو ) (TDSBوارد
دومی هفته آموزش از راه دور میشویم ،میخواهم از همکاری و ر
شما تشکر نمایم ،زیرا ما به دانش آموزان و آموزگاران کمک میکنیم تا از آموزش رو در رو به آموزش از راه دور عبور کنند.
ً
ً
بسیاری از شما احتماال شنیده اید که وزیر اعیل داگ فورد امروز اعالن کرد که دانش آموزان همانطور یکه قبال گفته شده بود ،به تاری خ
 ۴ماه ماه یم  ۲۰۲۰به مکاتب برنخواهند گشت .وی تاکید کرد که این به آن ن
معن نیست که سال تعلییم لغو شده و اینکه وزیر
ر
ر
بیشب فراهم خواهد کرد .به محض اینکه معلومات بیشب بدست آریم آنرا به شما ارائه خواهیم کرد.
آموزش در روزهای آینده جزئیات
ما میدانیم که فامیلها پرسش های زیادی دارند و در حال ن
حاض با چالش های متعدد روبرو هستند و کارکنان ما تا حد امکان میخواهند
ی
حایم باشند .در نتیجه ،آموزگاران با فامیل ها به روش های مختلف مانند نرم افزار صنف دریس گوگل ) (Google Classroomیا
برایتسپیس ) ،(Brightspaceو یا از طریق ایمیل ،تلفن و یا ر
حن پست مستقیم در تماس میشوند.
همانطوریکه در جریان دو هفته گذشته ما روی این روند کار کردیم ،از دانش آموزان ،فامیل هایشان و کارکنان نظریات ارزشمند بدست
آورده ایم .پیشنهادات ارائه شده و نگر نای های ابراز شده به طور ر
رن
داشی پنج
گسبده متفاوت هستند .برای کمک در پاسخ خویش ،ما با
اصل که راهنمود کار ما میباشد ،به پیش مبویم:
ر
سالمن همه.
 )۱در اولویت قرار دادن صحت و
 )۲تمرکز بر آموزش با استفاده از روش های مختلف.
 )۳حفظ روابط و تماس با یکدیگر.
ً
ر
رن
نگهداشی تمام دانش آموزان به ویژه کسانیکه در گذشته تحت حمایت کمب قرار گرفته اند و کسانیکه احتماال به
 )۴مشغول
دالیل مختلف نتوانند به شکل موثر در آموزش از راه دور سهم بگبند.
 )۵ظرفیت سازی کارکنان تا در فضای مجازی (از راه دور) مؤثر باشند.
ً
لطفا بدانید که ما متعهدیم تا به هر دانش آموز فرصت آنرا فراهم نماییم تا به آموزش از راه دور به شکل مصئون از خانه ادامه بدهد.
همچنی از کارکنان مراقبت خود حمایت میکنیم تا به طفل شما به ر
ن
بهبین وجه ممکن در این محیط آموزش مجازی خدمت کنند.
ما
ر
حسب معمول ،ما در جریان این روند شما را به روز نگاه خواهیم داشت .شما در ذیل معلومات در موارد آی را بدست خواهید آورد:
•
•
•
•

مصئونیت آنالین برای دانش آموزان
توزی ع وسایل
سفرهای ساحوی ،فراغت از تحصیل و سایر
رویدادها
ن
تماس با کارکنان در مورد پرسش ها و نگرای ها

•
•
•

فضای آموزش آنالین
ارزیای دانش آموز
ر
منابع صحت ن
روای

مصئونیت آنالین برای دانش آموزان
در این زمان که بسیاری از دانش آموزان وقت زیادی را آنالین ضف میکنند ،این فوق العاده مهم است تا روش های مصئونیت آنالین
تقویت شوند .ر
ن
همچنی میتواند نوجوانان را
اینبنت برای اجتماع ما فرصت های بسیاری را برای آموزش و تماس فراهم مینماید ،اما این
گوی ) (cyberbullyingدر فضای مجازی ،استفاده نامناسب از رسانه های اجتمایع ،مسائل مربوط به حریم
در معرض خطر زور ی
شخیص و موارد دیگر قرار دهد .در ذیل میتوانید معلومات را برای کمک به بحث با فامیل تان در مورد مصئونیت آنالین بدست آرید.

اگر ما – والدین  /اولیا  ،دانش آموزان و آموزگاران با هم کار کنیم ،میتوانیم به دانش آموزان خود در مقابل خطرات آنالین کمک کنیم.
در اینجا ن
برخ از راهنمود های کلیدی مصئونیت آنالین برای والدین  /اولیا و دانش آموزان وجود دارد:
• دانش آموزان هرگز نباید معلومات شخیص را از قبیل شماره تلفن ،آدرس ،شماره بیمه اجتمایع ،تاری خ تولد ،تصاویر شخیص یا
اینبنت بدون اجازه بزرگساالن به ر
معلومات مایل را از طریق ر
اشباک بگذارند؛
• اگر دانش آموزان یک پیام ،اظهار نظر ،تصویر و یا هر ن
چب دیگری را به صورت آنالین ببینند که آنها را به خاطر مصئونیت
ً
شخیص شان نگران کرده و یا احساس نار ر
احن نمایند ،باید رسیعا توجه یک بزرگسال را به آن جلب نمایند؛ و
• والدین  /اولیا باید آگاه باشند و از صفحات ر
انب رنن ،بازی های ویدیو یی و برنامه های که طفل شان کار میگبند نظارت نمایند تا
اطمینان حاصل گردد که آنها مناسب باشند و بطور مصئون مورد استفاده قرار بگبند.
ً
ر
بیشب ،لطفا ازینجا بازدید نماییدTDSB Online Safety web page :
برای معلومات
جایگاهای آموزش آنالین و کنفرانس ر
انت ر
نت
ویدیوی فراهم میکند تا
های را برای جایگاهای آموزش آنالین و کنفرانس
ی
هیئت مدیره مکاتب منطقه تورنتو ) (TDSBبه آموزگاران گزینه ی
تا از راه دور با دانش آموزان ارتباط بگبند .این تصمیم فردی آموزگاران میباشد که از کدام جایگاها استفاده مینمایند تا ،بر اساس دانش
همچنی با در نظر داشت ررسایط دانش آموز و فامیل شان ،به ر
ن
بهبین وجه دانش آموزان و فامیل
فردی و سطح راحت بودن شان و
هایشانرا مشغول نگهدارند .این برای دانش آموزان و فامیل ها مهم است تا به خاطر داشته باشند که آموزش از راه دور برای هر صنف
ی
متفاوت و بر اساس قضاوت مسلگ آموزگار میباشد.
آموزگاران میتوانند از کنفرانس ویدیوی کار بگبند ،اما انجام این کار الزایم نیست .هدف ر
مشبک ما این است تا همه دانش آموزان را
ی
مشغول نگهداریم .این کار به روشهای مختلف و با استفاده از ر
اسبات ربی های مختلف و ابزار آنالین انجام میشود .توقع ما این است
که آموزگاران مکاتب و آموزگاران موظف در کودکستان ها یک روش منظم برای اشتغال با همه دانش آموزان خود داشته باشند تا دانش
آموزان بتوانند به وظایف و منابع آموزش ر
ر
سالمن دانش آموزان احوال گبی نموده و نظریات خویش را به دانش
دسبیس پیدا کنند ،از
آموزان ارائه نمایند.
ر
آموزیس یا آموزش زبان انگلییس دارند ،ممکن است به توجه خاص برای بر
ما میدانیم که فامیل ها یی که دانش آموزان با نیازهای ویژه
ر
آموزیس منحرص به فرد داشته باشند .حمایت از همه دانش آموزان متنوع ما در هیئت مدیره مکاتب منطقه تورنتو
آوردن نیاز های
) (TDSBیک اولویت است و کارکنان بخش لسان انگلییس ) (ESL / ELLبه همکاری با سایر کارکنان مکاتب ،جهت اختصایص سازی
برنامه های دانش آموزان بر اساس نقاط قوت و نیازهای مشخص درج شده در برنامه آموزش فردی ( )IEPبرای دانش آموزان با نیازهای
آموزیس که به نصاب دریس انتاریو یا نصاب متبادل ر
ر
دسبیس دارند و یا دانش آموزان زبان انگلییس هستند ،ادامه میدهند .ما فامیل
ویژه
ها را تشویق میکنیم تا از منابع آموزش اختصایص  Special Education Resourcesیا منابع آموزش لسان انگلییس
 ESL Resourcesبازدید نمایند تا به منابع و وسایل مکمل حمایت از آموزش را بدست آرند.
توزی ع وسایل آموزش به دانش آموزان
ر
دستیای به آموزش از راه دور به یک وسیله آموزیس نیاز دارند ،ما ترتیبات گرفته ایم تا وسایل
برای حمایت از دانش آموزان که برای
ر
ً
خود را به دانش آموزان به عاریت بدهیم .همانطوریکه تصور میکنید ،ما یک تعداد زیادی درخواست دریافت کرده ایم – تقریبا ۲۹۰۰۰
فامیل به این وسایل نیاز دارند – و کارکنان ما روز و شب برای تهیه و توزی ع هرچه رس ر
یعب این وسایل تالش یم کنند .ما تصمیم گرفته ایم
ً
که این وسایل را مستقیما به خانه دانش آموزان خود تحویل بدهیم تا اطمینان حاصل شود که فامیل ها میتوانند با خیال راحت در
ر
بیشبی خواهد گرفت ،اما مصئونیت محالت زیست اولویت اصیل ما است .اگر طفل شما وسیله دریافت
خانه بمانند .این گزینه زمان

کند ،ما به فامیل شما در مورد مشکالت ن
فن این وسایل کمک خواهیم کرد .ما این معلومات را با ارسال وسیله فراهم مینماییم .دانش
ن
همچنی میتوانند مشکالت مربوط به این وسایل را به آموزگاران خود گزارش دهند.
آموزان
ر
ن
آموزیس به تادیات وسایل آموزش ویژه ) (SEAبرای
همچنی میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان دارای نیازهای ویژه
ما
ر
ن
حمایت از آموزش از راه دور دسبیس داشته باشند .فامیل ها و مکاتب با تیم آموزش ویژه و تیم بخش فن همکاری خواهند نمود تا
آموزیس به ر
ر
دسبس دانش آموزان قرار گبد.
اطمینان حاصل گردد که کرومبوک ها ) (Chromebooksیا وسایل مخصوص
ارزیاب دانش آموز
ً
ارزیای برای آموزش از راه دور را
روند
تان
طفل
و
شما
که
است
مهم
اما
است،
گردیده
اهم
ر
ف
شما
ه
ب
قبال
معلومات
من میدانم که این
ر
درک کنید:
ٔ
برای دانش آموزان دوره ابتداب ،آموزگاران برای جمع آوری شواهد آموزش دانش آموزان از رویکردها استفاده یم کنند و نظریات با
مفهوم را در مورد ر
پیشفت دانش آموزان ارائه خواهند کرد .شواهد بهبود چشمگب در آموزش در یط دوره تعطییل ممکن است هنگام
نهای در یک مضمون توسط آموزگار مورد توجه قرار گبد .در غب این صورت ،نمرات کسب شده براساس آموزش ایل زمان
دادن نمره ی
تعطیل شدن مکاتب بتاری خ  ۱۳ماه مارچ  ۲۰۲۰به دانش آموزان صنوف  ۱تا  ۸آنها تعلق میگبد .تمام دانش آموزان ،از کودکستان ایل
صنف  ،۸اطالعنامه (کارت گزارش) شانرا را در ماه جون دریافت خواهند کرد.
نمرات وسط سال تعلییم ضف برای دانش آموزان صنف  ۱۲ایل تاری خ  ۲۷ماه اپریل  ۲۰۲۰درج سیستم خواهد شد تا مهلت گزارش
نمرات به مرکز درخواست های پوهنتون های آنتاریو ) (OUACو خدمات درخواست کالج آنتاریو ) (OCASبر آورده گردد .نمرات
ی
ر
ر
سمسب میباشد ،یا از آخرین
سمسب ،برای مکاتب که دارای سیستم
نشاندهنده کارگردگ ایل تاری خ  ۱۳ماه مارچ  ۲۰۲۰میباشد (از ررسوع
ی
ر
سمسب نمیباشد) .با وجود آن ،آموزگاران میتوانند وظایف خانگ را که باید قبل از
اطالعنامه ایال رن ،برای مکاتب که دارای سیستم
ی
ن
تاری خ  ۱۳ماه مارچ  ۲۰۲۰تکمیل میشد ،قبول نمایند و میتوانند وظایف خانگ اضاف بعد از تاری خ  ۶ماه اپریل  ۲۰۲۰به دانش آموزان
ی
ن
تعیی نمایند تا یک فرصت برای دانش آموزان برای تثبیت آموزش شان فراهم نمایند .این وظایف خانگ فقط در صورت بهبود نمرات
وسط سال بعد از تاری خ  ۱۳ماه مارچ  ۲۰۲۰در نظر گرفته میشود.
ی
ٔ
ن
ارتقای را در ن
تعیی میکنند
حی آموزش از راه دور
برای دانش آموزان دوره متوسطه ،آموزگاران وظایف خانگ ،پروژه ها و فعالیت های
ی
و نظریات شانرا به دانش آموزان ارائه میدهند؛ باوجود آن ،این کار فقط درصورتیکه باعث بهبود نمرات دانش آموز شود ،برای نمرات
نهای ارسال شده در ماه جون نشاندهنده کار تکمیل شده ایل تاری خ  ۱۳ماه مارچ
نهای مورد توجه قرار میگبد .اگر اینطور نباشد ،نمرات ی
ی
 ۲۰۲۰خواهد بود.
ر
کاسن های آموزش باشند که ممکن است در هنگام آموزش از راه دور ایجاد شود .هنگامیکه
ما میدانیم که فامیل ها ممکن است نگران
ر
دوره تعطییل مکاتب تمام شود و در خزان به سال بعدی تعلییم ب ربدازیم ،ما برای درک نیازهای آموزیس هر دانش آموز بسیار هدفمند
خواهیم بود و در صورت لزوم کمک های مناسب را ارائه خواهیم کرد.
همه دانش آموزان باید بتوانند به آموزش آنالین یا از طریق منابع چای ر
دسبیس پیدا کنند .ممکن است ن
برخ از دانش آموزان با توجه به
ر
ن
انگبه الزم برای ادامه آموزش نداشته باشند ،اما ما از دانش آموزان میخواهیم تا هر زمان
نحوه عملکرد ما با نمرات یط چند ماه آینده
ممکن رسگرم آموزش خود باشند.

این به دانش آموزان هنگایم که ما قادر به بازگشت به یک محیط منظم صنف و مکتب باشیم ،کمک خواهد کرد .ر
حن اگر یک دانش
توانای ررسکت در ادامه آموزش در خانه را داشته باشد ،ما از آنها خواهیم خواست که همچنان با مکتب و آموزگار
آموز احساس عدم
ی
خود در ارتباط باشند.
سفرهای ساحوی  ،مراسم جشن فراغت از تحصیل و سایر رویدادها
ر
تبلیغای و فعالیتهای دیگر پرسش های بسیاری داشتیم .با
ما در مورد سفرهای ساحوی آینده ،مراسم فراغت از تحصیل ،فعالیتهای
توجه به عدم اطمینان در مورد هفته های آینده ،ما تصمیم مشکل را ن
مبن بر لغو تمام سفرهای ساحوی و سفرهای یک شبه برای مدت
ر
ر
باف مانده از سال تعلییم گرفته ایم .با توجه به سایر فعالیت های دیگر مانند مراسم فراغت از تحصیل و فعالیتهای تبلیغای ،ما در
تالش هستیم تا خییل زود این جزئیات را تأیید کنیم.
صحت ی
رواب و منابع
انگب است و انزوا میتواند بر صحت ن
ما میدانیم که این زمان برای بسیاری از فامیل ها یک زمان چالش بر ن
ر
سالمن تأثب بگذارد .در
روای و
ً
لطفا به معلومات ارزشمند در مورد کمک به خود و ارائه دهندگان خدمات موجود در صفحه ر
انب رنن ما Mental
صورت لزوم،
ن
ر
( Health and Well-beingصحت روای و سالمن) مراجعه نمایید .این مهم است که ما با هم کار کنیم تا به اجتماع خود کمک کنیم
تا از نظر جسیم و رو نای مصئون باشد.
ما از فامیل های خویش حمایت میکنیم
ن
قدردای مینمایم .از حمایت و تعهد دوامدار شما در امر آموزش طفل تان و آموزش
صب شما
من میخواهم تاکید کنم که از همکاری و ر
همه دانش آموزان در هیئت مدیره مکاتب منطقه تورنتو ) (TDSBمتشکرم .ما میدانیم که در این راه فراز و نشیب های و تعدیل در امور
ر
اتفاق میافتد ،اما ما با هم بر این چالش ها غلبه خواهیم کرد.
مهمبین مسئله این است که شما و فامیل تان در این زمان دشوار مصئون
باشید.
ً
ً
ر
بیشب ،لطفا با مدیر مکتب تماس
اگر پرسش دارید ،لطفا به آموزگار طفل خود بطور مستقیم ایمیل بفرستید .در صورت نیاز به کمک
ً
بگبید .اگر در مورد مکتب یک پرسش دارید ،اما به ایمیل ر
دسبیس ندارید ،لطفا به مکتب خود ن
تلفن تماس بگبید ،یک پیام بگذارید و
ً
شخیص در ارسع وقت با شما در تماس خواهد شد .اگر در مورد سیستم یک پرسش دارید ،لطفا به رسپرست مکتب خود ایمیل
ً
لطفا به ر
بفرستید .اگر به ایمیل ر
دفب رسپرست  Superintendent’s Officeخود ن
تلفن تماس بگبید ،یک پیام
دسبیس ندارید ،
ً
بگذارید و شخیص در ارسع وقت با شما به تماس خواهد شد .برای معلومات تماس با مکاتب خود ،لطفا از صفحه ر
انب رنن مکتب تان
 Find Your Schoolبازدید نمایید .حسب معمول ،برای آخرین به روز ن
رسای ها به صفحه ر
انب رنن هیئت مدیره مکاتب منطقه تورنتو
) (TDSBمراجعه نمایید.
ً
باز هم ،لطفا از خود و فامیل تان مراقبت کنید.
ر
بااحبام

