
 

 

 
 

 ۲۰۲۰اپریل  ۱۴
 

 والدین و اولیای گرایم، 
 
  در هیئت مدیره  ما  که ییاز آنجا 

 
ن  (TDSB)تورنتو   مکاتب منطقه  هفتوارد دومی 

 
آموزش از راه دور میشویم، میخواهم از همکاری و صبر   ه

 کنند.   دور عبور از راه  آموزش به رو در رو  آموزش  کمک میکنیم تا ازدانش آموزان و آموزگاران  ، زیرا ما به منمای  شما تشکر
  

 شنیده اید که وزیر 
ً
 گفته شیهمانطور  که دانش آموزان کرد  ناعال امروز داگ فورد  اعیل بسیاری از شما احتماال

ً
تاری    خ    به ، ده بود که قبال

وزیر   و اینکهلغو شده علییم نیست که سال ت  معنن این به آن  وی تاکید کرد که  . گشت برنخواهند مکاتببه  ۲۰۲۰ ماه یم  ماه  ۴
 خواهیم کرد.   ارائهآنرا به شما به محض اینکه معلومات بیشبر بدست آریم  خواهد کرد. جزئیات بیشبر فراهم  در روزهای آینده آموزش

 
ند میخواهتا حد امکان کارکنان ما و    متعدد روبرو هستند چالش های دارند و در حال حاضن با زیادی  هایی سش ها پر فامیلما میدانیم که  
یا   (Google Classroom)گوگل صنف دریس  نرم افزار  مانند  به روش های مختلف ها فامیل با آموزگاران نتیجه، در ایم باشند. ح

 در تماس میشوند.   و یا از طریق ایمیل، تلفن و یا حنر پست مستقیم ، (Brightspace)برایتسپیس
  

 گذشته ما روی این روند کار کردیم، از دانش آموزان، فامیل هایشان و کارکنان  
 
نظریات ارزشمند بدست  همانطوریکه در جریان دو هفته

ده  های ابراز شده  نگراین ارائه شده و  پیشنهادات  آورده ایم.   ن با  ، ما  خویشبرای کمک در پاسخ  هستند. متفاوت  به طور گسبر پنج   داشیر
ویم:   اصل    که راهنمود کار ما میباشد، به پیش مب 

  
       دادن صحت و سالمنر همه. در اولویت قرار  ( ۱
             مختلف.  یبر آموزش با استفاده از روش هاتمرکز ( ۲
 .با یکدیگرتماس  حفظ روابط و  ( ۳
ن ( ۴  کسانیکه قرار گرفته اند و  کمبر گذشته  تحت حمایت    آموزان به ویژه کسانیکه در  دانش  تمام مشغول نگهداشیر

ً
   به احتماال

ند.   نتوانند به شکلمختلف  دالیل  موثر در آموزش از راه دور سهم بگب 
 . مؤثر باشند  (از راه دور)کنان تا در فضای مجازی کار ازی  سظرفیت ( ۵
  
 بدانید  

ً
به شکل مصئون از خانه ادامه بدهد.  از راه دور  آنرا فراهم نماییم تا به آموزش فرصت  هر دانش آموز تا بهیم که ما متعهدلطفا
ن  ما ین وجه ممکن در این محیط شما  طفل  خود حمایت میکنیم تا به  مراقبت کارکنان از همچنی  آموزش مجازی خدمت کنند.  به بهبر

 ذیل معلومات در موارد آیر را بدست خواهید آورد: در شما  داشت.  منگاه خواهیشما را به روز  جریان این روند  در   ما حسب معمول، 
  

 انآموز دانش ی براآنالین   تمصئونی  • فضای آموزش آنالین •

 توزی    ع وسایل    • ارزیایر دانش آموز  •

 منابع صحت رواین  •
 

و سایر  از تحصیل راغت سفرهای ساحوی، ف •
 رویدادها

 ها و نگراین ها سش تماس با کارکنان در مورد پر  •
  

 برای دانش آموزانمصئونیت آنالین  
تا روش های مصئونیت آنالین   فوق العاده مهم استاین  میکنند، ضفوقت زیادی را آنالین  که بسیاری از دانش آموزان در این زمان

نتتقویت شوند.  ن میتواند این ، اما نماید میفراهم آموزش و تماس فرصت های بسیاری را برای  ما  جتماع ابرای  اینبر جوانان را  نو همچنی 
نامناسب از رسانه های اجتمایع، مسائل مربوط به حریم   استفاده   در فضای مجازی،   (cyberbullying)زورگویی در معرض خطر  

 بدست آرید. آنالین  مصئونیت در مورد با فامیل تان بحث  را برای کمک به معلوماتمیتوانید  ذیلر د  د. و موارد دیگر قرار دهشخیص 



 

 

 
 

  
 .به دانش آموزان خود در مقابل خطرات آنالین کمک کنیم میتوانیم ،آموزگاران با هم کار کنیم، دانش آموزان و  اولیا والدین /  –  اگر ما

  
 دارد: وجود دانش آموزان  و  اولیا برای والدین /  آنالین ی مصئونیتکلیدراهنمود های  در اینجا برخن از 

بیمه اجتمایع، تاری    خ تولد، تصاویر شخیص یا   تلفن، آدرس، شماره   شماره   را از قبیل شخیص  معلوماتانش آموزان هرگز نباید د •
نت بدون  معلومات اک بگذارند اجازه  مایل را از طریق اینبر  ؛ بزرگساالن به اشبر

ن دیگری را به صورت آنالین ببینند که آنها را به خاطر یک اگر دانش آموزان   •   مصئونیتپیام، اظهار نظر، تصویر و یا هر چب 
 توجه یک بزرگسالایند نگران کرده و یا احساس ناراحنر نمشان شخیص 

ً
 و؛  به آن جلب نمایند  را ، باید رسیعا

،  باید آگاه باشند و  اولیا والدین /  • ننر ند نظارت نمایند تا    طفل شانیی و برنامه های که ویبازی های ویداز صفحات انبر کار میگب 
ند. مورد استفاده باشند و بطور مصئون آنها مناسب حاصل گردد که اطمینان   قرار بگب 

  
   معلوماتبرای 

ً
، لطفا  TDSB Online Safety web page ازینجا بازدید نمایید: بیشبر

  
نتر آموزش آنالین و کنفرانس  یجایگاها  انتر

 
 
کند تا فراهم می آموزش آنالین و کنفرانس ویدیویی  یجایگاهاآموزگاران گزینه هایی را برای به   (TDSB)تورنتو   هیئت مدیره مکاتب منطقه
ند.  تا از راه دور با دانش آموزان بر اساس دانش  ، از کدام جایگاها استفاده مینمایند تا که میباشد  آموزگاران  فردی این تصمیم  ارتباط بگب 

ن با در  سطح راحت بودن شان  فردی و  ایط دانش آموز و فامیل شو همچنی  ین   ،اننظر داشت رسر آموزان و فامیل   وجه دانشبه بهبر
صنف  از راه دور برای هر آموزش  داشته باشند که خاطر  به تا  مهم است  ها و فامیل  برای دانش آموزاناین نگهدارند.  مشغولهایشانرا 

 متفاوت و بر اساس قضاوت 
ی
 میباشد.  آموزگار مسلگ

  
ند، اما  یی  یوکنفرانس ویدآموزگاران میتوانند از   ک ست. نی  الزایمانجام این کار کار بگب  را دانش آموزان همه  ما این است تا  هدف مشبر

ات این نگهداریم.  مشغول ر کار به روشهای مختلف و با استفاده از اسبر است   این ما د. توقعمیشو انجام آنالین ابزار ی  های مختلف و ب 
دانش آموزان خود داشته باشند تا دانش   همه  با اشتغال برای منظم  روشیک   ها  کودکستاندر  موظف  آموزگاران و  مکاتب آموزگاران که

یس پیدا کنند آموزش  آموزان بتوانند به وظایف و منابع  ی نموده و ادانش آموزان ، از سالمنر  دسبر نظریات خویش را به دانش  حوال گب 
 آموزان ارائه نمایند. 

  
برای بر   توجه خاصبه ممکن است  ،یا آموزش زبان انگلییس دارند آموزیسر  با نیازهای ویژه   ن که دانش آموزایی هافامیل ما میدانیم که 

  آموزان متنوع ما در دانش حمایت از همه  . منحرص به فرد داشته باشند  آموزیسر های  نیاز  آوردن
 
تورنتو   هیئت مدیره مکاتب منطقه

(TDSB)  بخش لسان انگلییس کارکنان  یک اولویت است و (ESL / ELL)  جهت اختصایص سازی   ،به همکاری با سایر کارکنان مکاتب
 آموزش فردی )در  درج شده بر اساس نقاط قوت و نیازهای مشخص  دانش آموزان های برنامه

 
نیازهای  با برای دانش آموزان  (  IEPبرنامه

یس دارند و یا دانش آموزان  بهکه    آموزیسر  ویژه    ما فامیل  ادامه میدهند. ، زبان انگلییس هستند نصاب دریس انتاریو یا نصاب متبادل دسبر
 یا منابع آموزش لسان انگلییس Special Education Resources اختصایص  آموزش  منابع را تشویق میکنیم تا از  ها  
  ESL Resources کمل حمایت از آموزش را بدست آرند.  وسایل م   منابع و تا به نمایند  ازدید ب 
  

 دانش آموزان  به  آموزش    وسایلتوزی    ع 
 از راه دور به یک آموزش برای حمایت از دانش آموزان که برای دستیایر به 

 
سایل  و تا گرفته ایم   ت انیاز دارند، ما ترتیب  آموزیسر وسیله

  –تعداد زیادی درخواست دریافت کرده ایم  ما یک که تصور میکنید، یهمانطور  .هیمبه عاریت بددانش آموزان را به  خود
ً
 ۲۹۰۰۰تقریبا

یم  ه اما تصمیم گرفت . تالش یم کنند ایل وساین  هرچه رسیعبر  روز و شب برای تهیه و توزی    ع ما  کارکنان   و   –نیاز دارند یل اوساین به فامیل 
  این که

 
 به خانه

ً
ها میتوانند با خیال راحت در  فامیل دهیم تا اطمینان حاصل شود که ب دانش آموزان خود تحویل   وسایل را مستقیما

ی  .خانه بمانند   شما  طفلاگر  ت. اولویت اصیل ما اس محالت زیستمصئونیت اما  خواهد گرفت،این گزینه زمان بیشبر
 
دریافت   وسیله

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Digital-Learning-Tools/Online-Safety
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Special-Education-Resources-for-Families
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning-Support-Resources-for-Educators/Resources/ESL-Resources


 

 

 
 

دانش   ه فراهم مینماییم. وسیل ارسال را با  معلوماتاین  ما  خواهیم کرد. این وسایل کمک  مشکالت فنن در مورد  شما  فامیل هب کند، ما
ن   .گزارش دهندخود   به آموزگارانمشکالت مربوط به این وسایل را میتوانند آموزان همچنی 

  
ن میخواهیم ما برای   (SEA) آموزش ویژهوسایل  به تادیات آموزیسر  اطمینان حاصل کنیم که دانش آموزان دارای نیازهای ویژه   همچنی 
یس  آموزش از  ایت حم   کاتب با تیم آموزش ویژه و تیم بخش فنن همکاری خواهند نمود تا  و مها فامیل  داشته باشند. از راه دور دسبر

س ی (Chromebooks) ها کرومبوک  حاصل گردد کهاطمینان  د.  دانش آموزان ا وسایل مخصوص آموزیسر به دسبر  قرار گب 
  

 آموز  دانش ارزیاب  
 ب معلوماتمن میدانم که این 

ً
از راه دور را آموزش برای ارزیایر روند تان  طفل است، اما مهم است که شما و فراهم گردیده شما  ه قبال

 :درک کنید
  

 ابتداب  دانش آموزان  برای
ٔ
نظریات با  دانش آموزان از رویکردها استفاده یم کنند و آموزش رای جمع آوری شواهد آموزگاران ب، دوره

فت دانش آموزان ارائه مفهوم  ممکن است هنگام   تعطییل  در یط دوره   آموزش شواهد بهبود چشمگب  در . کرد خواهند  را در مورد پیشر
زمان   ایلآموزش کسب شده براساس ات  در غب  این صورت، نمر د.  مورد توجه قرار گب  آموزگار توسط ن و منهایی در یک مض نمره   دادن  

د.  ۸تا  ۱دانش آموزان صنوف به    ۲۰۲۰چ مار ماه  ۱۳ مکاتب بتاری    خ تعطیل شدن  از کودکستان ایل  دانش آموزان،  تمامآنها تعلق میگب 
  خواهند کرد.  دریافترا در ماه جون  ( شانرا کارت گزارشاطالعنامه ) ، ۸صنف 

  
مهلت گزارش  تا درج سیستم خواهد شد  ۲۰۲۰ ماه اپریل ۲۷ تاری    خ ایل ۱۲دانش آموزان صنف برای  نمرات وسط سال تعلییم ضف

بر آورده گردد. نمرات  (OCAS) و خدمات درخواست کالج آنتاریو   (OUAC) درخواست های پوهنتون های آنتاریو  به مرکز نمرات 
 ایل 

ی
وع سمسبر میباشد ) ۲۰۲۰ماه مارچ  ۱۳تاری    خ نشاندهنده  کارگردگ آخرین  ی سیستم سمسبر میباشد، یا از ادار که    برای مکاتب ،از رسر

، برای مکاتب که دارای سیستم سمسبر نمیباشداطالعنامه ایال  را که باید آموزگاران میتوانند ، وجود آنبا   . (نر
ی

  قبل از وظایف خانگ
 اضافن بعد از   نمایند تکمیل میشد، قبول  ۲۰۲۰ماه مارچ  ۱۳ تاری    خ

ی
به دانش آموزان   ۲۰۲۰ماه اپریل  ۶ تاری    خ و میتوانند وظایف خانگ

ن نمایند   این  نمایند. فراهم شان آموزش تثبیت برای دانش آموزان برای  فرصت یک  تا   تعیی 
ی

نمرات   فقط در صورت بهبود وظایف خانگ
     شود. در نظر گرفته می  ۲۰۲۰ماه مارچ  ۱۳ تاری    خ وسط سال بعد از 

  
  برای

ٔ
  وظایف آموزگاران، متوسطه دانش آموزان دوره

ی
ن ارتقایی ، پروژه ها و فعالیت های خانگ ن میکنند آموزش را در حی   از راه دور تعیی 

برای نمرات   دانش آموز شود،  نمراتدرصورتیکه باعث بهبود   فقط این کار د؛ باوجود آن،ارائه میدهنبه دانش آموزان و نظریات شانرا  
ماه مارچ   ۱۳ تاری    خ ایلکار تکمیل شده ماه جون نشاندهنده   اگر اینطور نباشد، نمرات نهایی ارسال شده در  د. قرار میگب   نهایی مورد توجه

  . خواهد بود  ۲۰۲۰
  

هنگامیکه   د. از راه دور ایجاد شو آموزش باشند که ممکن است در هنگام آموزش های  کاسنر ها ممکن است نگران  فامیل ما میدانیم که 
دازیم، ما برای درک نیازهای ب یمتعلیسال بعدی در خزان به و  تمام شود مکاتب تعطییل دوره   هر دانش آموز بسیار هدفمند  آموزیسر بر

 .  کرد خواهیم  مناسب را ارائه کمک های خواهیم بود و در صورت لزوم  
  

یس پیدا کنند  یر آنالین یا از طریق منابع چاآموزش همه دانش آموزان باید بتوانند به  دانش آموزان با توجه به   از  ممکن است برخن  .دسبر
ه   نمراتعملکرد ما با  نحوه   ن   یط چند ماه آینده انگب 

 
نداشته باشند، اما ما از دانش آموزان میخواهیم تا هر زمان  آموزش   الزم برای ادامه

 شند.  خود باآموزش رسگرم ممکن 
 
 



 

 

 
 

دانش  یک  حنر اگر  و مکتب باشیم، کمک خواهد کرد. صنف   محیط منظم  هنگایم که ما قادر به بازگشت به یک به دانش آموزان این 
  احساس آموز

 
کت در ادامه آموزگار  و  مکتب  ا که همچنان بآنها خواهیم خواست  از ما در خانه را داشته باشد، آموزش  عدم توانایی رسر

 .خود در ارتباط باشند
  

 و سایر رویدادهااز تحصیل  تغرا، مراسم جشن ف ساحویسفرهای 
با   . داشتیم بسیاریپرسش های ، فعالیتهای تبلیغایر و فعالیتهای دیگر راغت از تحصیلآینده، مراسم ف ساحویدر مورد سفرهای  ما

مدت  و سفرهای یک شبه برای ساحوی سفرهای  تماملغو مشکل را مبنن بر تصمیم ما ، آیندهتوجه به عدم اطمینان در مورد هفته های 
، ما در  فعالیتهای و  راغت از تحصیل مانند مراسم ف دیگرتوجه به سایر فعالیت های  با  یم. رفته اعلییم گبافر مانده از سال ت  تبلیغایر

 .تالش هستیم تا خییل زود این جزئیات را تأیید کنیم
  

 و منابع صحت روابی 
ن است و انزوا میتواند بر  یک هافامیل زمان برای بسیاری از  ما میدانیم که این در   . تأثب  بگذارد سالمنر و  رواین   صحتزمان چالش برانگب 
 
ً
  در  موجود  و ارائه دهندگان خدماتکمک به خود   ارزشمند در مورد  معلوماتبه  صورت لزوم، لطفا

 
ننر ما صفحه  Mental انبر

 being-Health and Well  مراجعه نمایید ) خود کمک کنیم  تماع جااین مهم است که ما با هم کار کنیم تا به . )صحت رواین و سالمنر
 مصئون باشد.   این تا از نظر جسیم و رو 

  
 فامیل های خویش حمایت میکنیم از  ما

تان و آموزش  طفل در امر آموزش  شما دوامدار حمایت و تعهد  . از  منمایتاکید کنم که از همکاری و صبر شما قدرداین می من میخواهم 
 همه دانش آموزان 

 
  در امور    تعدیلفراز و نشیب های و ما میدانیم که در این راه . متشکرم (TDSB)تورنتو  در هیئت مدیره مکاتب منطقه

ین مسئله این است که شما و د. اتفاق میافتد، اما ما با هم بر این چالش ها غلبه خواهیم کر    مصئوندر این زمان دشوار تان  فامیلمهمبر
 .باشید

  
 به پرسش اگر 

ً
 با مدیر   بفرستید. خود بطور مستقیم ایمیل طفل آموزگار دارید، لطفا

ً
، لطفا تماس   مکتبدر صورت نیاز به کمک بیشبر

   سش یک پر  مکتبدر مورد  اگر   ید.  بگب  
ً
یس ندارید، لطفا ید، تماس خود تلفنن  مکتببه دارید، اما به ایمیل دسبر پیام بگذارید و  یک بگب 

 به رسپرست سش یک پر سیستم  در مورد اگر  خواهد شد. تماس شما در  ا بشخیص در ارسع وقت 
ً
خود ایمیل    مکتب دارید، لطفا

یس ندارید ،  بفرستید.   اگر به ایمیل دسبر
ً
ید خود تلفنن  Superintendent’s Office به دفبر رسپرست  لطفا ، یک پیام   تماس بگب 

  مکاتب تماس با  معلومات برای  خواهد شد. تماس با شما به  بگذارید و شخیص در ارسع وقت 
ً
ننر مکتب تان  صفح ازخود، لطفا  انبر

 
ه

Find Your School ها بهرساین  ، برای آخرین به روز بازدید نمایید. حسب معمول   
 
ننر هیئت مدیره مکاتب منطقه  انبر

 
تورنتو   صفحه

(TDSB)   .مراجعه نمایید 
 
 از خود و   هم،باز 

ً
 .مراقبت کنید تانفامیل لطفا

  
ام  بااحبر

 

 
 

 

https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Director-of-Education/Senior-Team/School-Superintendents
https://www.tdsb.on.ca/Find-your/School

