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 والدین/ سرپرستان گرامی،

  
که همه مدارس دولتی در انتاریو، از جمله مدارس هیأت آموزش و پرورش منطقه تورنتو  اعالم کرددولت انتاریو امروز 

(TDSB) طیل باقی خواهند ماند و آموزش از راه دور تا پایان تع 2020-2019، طی روزهای باقی مانده از سال تحصیلی
برانگیز باشد، اما این ای چالشتواند برای عده ماه ژوئن ادامه پیدا خواهد کرد. متوجه هستیم که خبر ادامه تعطیلی مدارس می

 های مدارس اتخاذ شده است.آموزان، پرسنل و گروه تصمیم با در نظر گرفتن ایمنی دانش
   

های جوالی و آگوست های آموزش تابستانی در ماه ه ویژه آموزش تابستانی نیز از سوی دولت اعالم شد. برنامهیک برنام
های حمایتی بدون واحد خواهند بود، از جمله مدرسه تابستانی، شوند و شامل همه واحدهای درسی و دوره برگزار می

آموزانی که نیازهای ویژه پذیر، دانشآموزان آسیبی دانشهای هدفمند براهای ارتقای تحصیلی، و همچنین برنامهدوره 
آموزان بومی. وزارت آموزش و پرورش از هیأت های آموزش و پرورش آموزشی یا سالمت روحی دارند، و دانش

ریزی کنند، با این حال، در صورتی که  خواهد تا برای آموزش تابستانی به روش تدریس و آموزش از راه دور برنامهمی 
تواند وجود داشته باشد. با توجه به دامات اضطراری کاهش یابند یا لغو شوند، امکان تدریس و آموزش حضوری نیز میاق

تواند برنامه آموزشی تابستانی خود را نهایی کند و این برنامه را در آینده نزدیک به هم اکنون می TDSBاعالمیه امروز، 
 صورت عمومی اعالم خواهد کرد.

  
از  2مرحله همراه با حرکت استان به سوی  TDSBرود بازگشایی مراکز مراقبت از کودک واقع در مدارس انتظار می

خواهد شد و  های مسئوالن بهداشت عمومی انجام صورت بگیرد و این اقدام بر اساس توصیه سیاست اجرایی بازگشایی استان
، TDSBهای فوق برنامه دوره روزانه تابستانی های سختگیرانه ایمنی را در پی خواهد داشت. برای کمپاجرای پروتکل

 ممکن استهای بهداشت عمومی، وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد که، با توجه به ادامه روند رو به بهبود شاخص
 های سختگیرانه بهداشتی و ایمنی صادر شود.ست امسال با اعمال خط مشیها در جوالی و آگواجازه برگزاری این کمپ

   
ها مایلند وسایل شخصی باقی مانده در مدارس را بردارند. لطفاً اطمینان آموزان و خانواده دانیم که بعضی از دانشما می 

در دست تهیه است. ما با نهاد بهداشت گیری درباره نحوه انجام این کار هایی برای تصمیم خاطر داشته باشید که برنامه
های بعدی هستیم و به محض نهایی شدن این برنامه، آن را با شما به اشتراک عمومی تورنتو در حال کار بر روی گام 

 خواهیم گذاشت.
  

ظر و نفر برای تبادل ن 40000مایلم بار دیگر از نظرات شما در آخرین نظرسنجی والدین/سرپرستان تشکر کنم که طی آن 
هایشان به یک گفتگوی آنالین ملحق شدند. انتظارات از شکل آموزش بسیار متفاوت است، اما مضمون مشترکی اعالم دیدگاه 

که مشاهده کردیم این بود که دانش آموزان از تعامل با معلمان و همساالن خود و ارتباط و مشارکتی که در پی آن است، لذت 
گیرد و ما همچنان با پرسنل خود و های مختلفی شکل میرس معمولی، تعامل به روش برند. درست شبیه به یک کالس دمی 

 آموزان حمایت کنیم.کنیم تا از روند آموزشی، مشارکت و رفاه دانشوالدین تالش می
  

گردند و وقتی این برمیآموزان چه وقت به مدرسه کنید که دانشدر نهایت، بسیاری از شما بدون شک با خودتان فکر می
ای را درباره ادامه تحصیل در اتفاق بیافتد، اوضاع چطور خواهد بود. دولت اظهار داشته که در زمان دیگری، برنامه
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ها در یک روز تحصیلی های الزم در کالس درس و ریتم برنامهمدارس در ماه سپتامبر اعالم خواهد کرد و اینکه سازگاری
 منی و سالمت همه حفظ شود.ایجاد خواهد شد تا ای

 
 

 با احترام،
  

 
 

 (John Malloyجان مالوی )
 پرورش مدیر آموزش

 


