
 

 

 
 

 

 2020 سال یم ماه۱۹

 ،و اولیای گرایموالدین 
  

برای  (TDSB) تورنتو حوزه  مکاتب  ت مدیره  أهیبه شمول نتاریو، آدر تمام مکاتب دولتی که  کرد  عالما امروز نتاریوآ حکومت
ادامه خواهد جون ماه ( ایل ختم از راه دورآموزش مجازی )خواهد بود و تعطیل  ۲۰۱۹-۲۰۲علییم باقی مانده از سال ت مدت 
ی باشد، اما این تصمیم با تعطیل ما یم دانیم که اخبار مربوط به  . یافت در نظر طوالنی ممکن است برای برخی چالش برانگی 

 .اتخاذ شده استمکاتب ، کارکنان و داشت مصئونیت شاگردان
  

 
 
ی توسط  آموزش برایوسیع  یک برنامه و  جوالیدر ماه های  تابستان آموزش  برنامه های  . شد  ناعال حکومتتابستان نی 

ی جدید و قبیل دارای کریدت )واحد  خواهد شد و شامل مساعدت به شاگردان و مکاتب تابستانی آگست برگزار  در مضامی 
، درش( و غی  کریدت، بهبود  ی خاص های مندی نیاز دارای شاگردان آسیب پذیر، شاگردان برنامه های هدفمند برای  مضامی 

 از تعلیم و تربیه وزارت بود. بویم خواهد صحت روانی و شاگردان و  آموزش  
اما اگر اقدامات اضطراری در  ،برنامه ریزی كنند برای آموزش مجازی در تابستان خواسته است كه  مکاتب مدیره  های ت أهی

 ت مدیره  أهیامروز،  نبا اعالخواهد بود.  تدریس بصورت حضوری امکان پذیر از میان برداشته شود،  یا  تابستان کاهش یابد 
 حاال  (TDSB) تورنتو مکاتب حوزه  

 
 خود را نهانی کند   آموزش   یم تواند برنامه

 شد. خواهد  ارائهنزدیک  در آینده  که تابستانی
  

ود تا   آغاز شود که  زمانی  (TDSB) تورنتو  مکاتب حوزه  ت مدیره  أهی کودکستان های مربوط به بازگشانی تدریجی  توقع می 
 دوماین ایالت به  که

 
ین مشبر اساس  کهعبور نماید   ما ایالتچارچوب برای بازگشانی  مرحله صحت مقامات وره های بهیی

  در مورد دستورالعمل های جدی مصئونیت را در بر خواهد داشت.  عامه خواهد بود و 
 
روزمره  کمپ های وسیع برنامه

، با فرض اینكه روند شاخص های دارد که تعلیم و تربیه اظهار یموزارت ،  (TDSB)تورنتو مکاتب حوزه  ت مدیره  أهیتابستانی 
در ماه های جوالی و آگست سال جاری با این برنامه ها است  ممكنبهبود باشد، همچنان در حال صحت عامه كلیدی 

 .مجاز باشدصحت و مصئونیت  جدیرهنمودهای 
  

ما باقی مانده کاتب هستند که در مشان جمع آوری وسایل شخیص و خانواده ها مشتاق  از شاگردانیم دانیم که برخی ما 
 انجام این كار . است

ی
ی چگونگ  اطمینان داشته باشید كه برنامه هانی برای تعیی 

ً
ما با ت. اسجریان  در به صورت مصئون لطفا

 ااد
 
 ارائه خواهیم کرد. این طرح را  کار یم کنیم و به محض نهانی شدندر مورد اقدامات بعدی  تورنتو ره  صحت عامه

  
اک تان از یکبار دیگر من یم خواهم   والدین در بررش اخی  اشیی

ً
هزار افراد در یک بحث آنالین  ۴۰و اولیا که در آن تقریبا

 نظریات شان سهم گرفتند، اظهار امتنان نمایم. توقعات 
 
به نظر یم  آموزش چگونهآنچه که  ازجهت ارائه

یک که ما شنیدیم این بود که متفا بسیار ،رسد  از تعامل با معلمان و همساالن و ارتباط و  شاگردانوت است، اما موضوع مشیی
د  مختلفشیوه های تعامل به . مانند یک صنف درش عادی، لذت یم برند رسگریم ارائه شده  و ما برای  صورت میگی 

کای خود   ه کار با همچنان ب  تندرستی شاگردانتعامل و  مساعدت به آموزش،  ادامه یم دهیم. کارکنان و رس 
  

، بدون شک  و زمانی که این کار صورت  باز خواهند گشتمکتب چه زمانی به  شاگردانکه   در مورد اینبسیاری از شما در اخی 
د چگونه خواهد بود، فکر یم کنید. حکومت اظهار نموده که   را  طرح   یی مدر ماه سپتآغاز مجدد مکاتب با توجه به  کهمیگی 

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 
 

 اعال
ً
مصئون و  تا همهمره  مکاتب صورت خواهد گرفت روز  و اقداماتصنوف الزم در این که تعدیالت  و  خواهد کرد نبعدا

 .بمانندنگهداشته تندرست 
  
  

ام،   با احیی

  
  

 جان ملوی
 رئیس تعلیم و تربیه 


