
 
 

امیدوارم تعطیالت تابستان فرصت خوبی برای وقت گذرانی با خانواده و دوستان فراهم  ! خوش آمدید ۲۰۲۱-۲۲به سال تحصیلی 
خواهم از شما بابت درک، صبر و همکاریتان تشکر کنم و اینکه برای استقبال از دانش آموزان و کارکنان در  می . کرده باشد
 . کنیدمدرسه و غلبه بر هرگونه چالش احتمالی در قبال همه گیری موجود همراهی می بازگشایی 

 
من بعنوان عضو شورای امنای مدارس دولتی منطقه ویلودیل برای مطلع و همراه کردن شما و همچنین اطمینان دادن از اینکه تمام  

ها را از طریق  مفتخرم که برخی اطالعات مهم و بروزرسانی . دانش آموزان بیشترین بهره را از سال تحصیلی خواهند برد اینجا هستم
 . این خبرنامه در اختیار شما بگذارم

 
TDSB  کند تا از سالمت و ایمنی تمامی اعضای  تر، تمام تالش خود را می در راه آماده سازی بازگشت به یک سال تحصیلی عادی

مکن برای دانش آموزان فراهم شود، از بهداشت و سالمت روان  مدرسه اطمینان حاصل شود، در حالی که بهترین تجربه تحصیلی م
ما کماکان از جانب اداره سالمت همگانی تورنتو و وزارت  . آنها حمایت شود و نیازهای خانواده ها و کارکنان هم در نظر گرفته شود

بازگشت به  ب اطالعات بیشتر به بخش برای کس . ها را به موقع ارائه خواهیم کرد شویم و بروزرسانی آموزش و پرورش راهنمایی می 
 . year-www.tdsb.on.ca/school-2021-22: بروید TDSBاین خبرنامه مراجعه کنید یا به وبسایت   مدرسه 

 
که منابع متعدد مفیدی برای   www.tdsb.on.ca/forparentsکنم که به صفحه والدین هم مراجعه کنید همچنین از شما دعوت می 

نکاتی درباره تکالیف خانه، تقویم سال تحصیلی، اطالعات حمل و نقل، حمایت از سالمت  : گذاردوالدین و دانش آموزان در اختیار می
 . استثنایی، مشارکت والدین و موارد دیگرروان، زندگی سالم، زورگویی، آموزش 

 
.  مشارکت شما در تحصیل فرزندتان و زندگی تحصیلی او نقش بسیار مهمی در اطمینان از موفقیت مدارس و دانش آموزان ما دارد

در مدرسه محل تا حضور در   داوطلبانههای از فعالیت . های متنوعی برای مشارکت شما در اجتماع مدرسه خودتان وجود دارد روش 
برای مشاهده این  . توانید تغییر ایجاد کنید و صدای خود را به گوش دیگران برسانید، شما می کمیته های مشورتییا  شورای مدرسه 

 . a/getinvolvedwww.tdsb.on.c: ها و سایر موارد به این آدرس مراجعه کنیدفرصت 

 
برای دریافت  . شوم کمکی بکنمخوشحال می. توانید به طور مستقیم با ایمیل یا تلفن با من در تماس باشیدنکته آخر اینکه شما همیشه می 

ایمیل بزنید و به صفحه   exander.brown@tdsb.on.caalاطالعات جدید لطفاً برای دریافت خبرنامه الکترونیکی من به آدرس  

برای دریافت اخبار عمومی درباره هیئت مدارس منطقه تورنتو در بخش  . مراجعه کنید www.tdsb.on.ca/ward12من 

را در فیسبوک، توئیتر و   TDSBثبت نام کنید و صفحات   www.tdsb.on.ca/TDSBupdateدر آدرس   TDSBهای بروزرسانی 

ها را از مدرسه خودتان از طریق ایمیل دریافت خواهید  همچنین در طول سال شما اطالعات مهم و بروزرسانی . اینستاگرام دنبال کنید
 . تر برای همگان هستمهای دانش آموزان و ایجاد محیط های آموزشی سالمق به همکاری با شما برای ارتقای موفقیت من مشتا. کرد

 
 با تشکر،

 
 الکساندر

 
 
 
 
 

 

 

 

 سالمت و ایمنی  –بازگشت به مدرسه 

 www.tdsb.on.ca/ward12: برای دریافت ترجمه فارسی این نامه به این آدرس بروید 

 
 www.tdsb.on.ca/ward12: برای دریافت ترجمه ماندارین این نامه به این آدرس بروید

 
 www.tdsb.on.ca/ward12: برای دریافت ترجمه کره ای این نامه به این آدرس بروید 
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های مهم  من تعدادی از بخش . آگوست، وزارت آموزش برنامه عملیاتی خود را برای سال تحصیلی پیش رو منتشر کرد ۳در تاریخ 
 : برای سالمت و ایمنی فهرست کرده ام  TDSBبرنامه های وزارت را همراه با تعهدات  

آموزش از  . دانش آموزان مقاطع دبستان و دبیرستان در آموزش حضوری روزانه به صورت تمام وقت شرکت خواهند کرد ▪
، اکثر دانش آموزان درخواست بازگشت به آموزش حضوری  TDSBدر  . ماندراه دور به عنوان یک گزینه کماکان باقی می 

 . داشته انددر کالس را 
ملزم هستند در فضاهای بسته مدرسه ماسک غیرپزشکی یا پارچه ای با اندازه مناسب   ۱۲تا  ۱دانش آموزان پایه های  ▪

را هم ملزم به استفاده از  ( JK/SK) ، ما محصالن کودکستان TDSBدر  . بزنند، اما در فضاهای باز چنین الزامی وجود ندارد 

 . کرده ایمماسک غیرپزشکی یا پارچه ای 
کارکنان مدرسه و مراجعان ملزم هستند در فضاهای بسته مدرسه ماسک پزشکی بزنند، اما در فضاهای باز چنین الزامی   ▪

 . وجود ندارد
 . فاصله گذاری بین گروه های مختلف در فضاهای بسته مشترک باید رعایت شود  ▪
تأیید این غربالگری در  . ودغربالگری انجام دهندتمام کارکنان و دانش آموزان قبل از حضور در مدرسه باید در منزل خ ▪

 . محل ممکن است پس از ایام با امکان انتقال باال مانند تعطیالت الزم باشد
برای کسب اطالعات بیشتر درباره تهویه به این  . نصب خواهد شد HEPA یک یا چند فیلتر TDSB در هر کالس درس در  ▪

 Year-www.tdsb.on.ca/School-2021-22: صفحه مراجعه کنید
های علمی با رعایت الزامات استانی براساس  ها و گردش های فوق برنامه، گردهمایی توانند در فعالیت دانش آموزان می  ▪

 . ها در اونتاریو شرکت کنندقانون بازگشایی

 . زمایشگاه های رایانه و کافه تریاها باز خواهند بود کتابخانه ها، آ ▪

 . شودها یک مدل تعدیل شده برای ترم تحصیلی ارائه می برای دبیرستان ▪

 
 

 

 

    آموزش: مدیر جدید 

TDSB  آگوست شروع   ۵او به طور رسمی کار خود را از  .گویدراولینز به عنوان مدیر جدید آموزش خوشامد می-به کالین راسل

کالین  . های مدرسه منطقه تورنتو داشته استو هیئت (  مدیر موقت « )پیل»هایی در بخش مدیریت اصلی در او شغل . کرده است
او به عنوان مدیر همکار  . باشدعنوان مبنای بهبود اعتماد به نفس، مشارکت و پیشرفت دانش آموزان می متمرکز بر برابری به 

(TDSB ) هایی در آموزش ابتدایی، مشارکت خانواده ها، مراقبت از کودکان، و یادگیری حرفه ای در برابری،  موجب پیشرفت

در  . آموزش، کارشناسی در آموزش از دانشگاه یورک دارد کالین مدرک کارشناسی ارشد در. ضدنژاپرستی و ضدسرکوبگری شد
ما خرسندیم که او را در مجموعه مدیریتی . زن موفق سیاهپوست در کانادا انتخاب شد  ۱۰۰، کالین به عنوان یکی از ۲۰۲۰سال 

TDSB داریم . 

 
 ( روی عکس مدیر کلیک کنید) بروید  www.tdsb.on.caراولینز به آدرس  - برای کسب اطالعات بیشتر درباره مدیر راسل

 
 

از سرمایه ها برای پوشش کسری ها و جلوگیری از کاهش برنامه و خدمات استفاده شد، اما هیئت از  : ۲۰۲۱-۲۲بودجه 

 . خواهد تا به طور کامل هزینه های همه گیری را بپردازداستان می
به منظور بازگشایی ایمن و مؤثر مدارس در  . را تصویب کردند ۲۰۲۱- ۲۲بودجه عملیاتی  ژوئن  ۳۰اعضای هیئت امنا در تاریخ 

حمایت از کارکنان؛ سالمت روان؛  : شودهای بیشتر در این زمینه ها می گذاریشامل سرمایه  میلیارد دالری ۳.۴۹بودجه ماه سپتامبر، 

 . آموزش استثنایی؛ حمل و نقل دانش آموزان؛ سالمت و ایمنی؛ عملیات مدارس؛ تهویه هوا؛ و مشارکت مجدد دانش آموزان
مه گیری و هزینه های مرتبط با همه گیری  که شامل کسری ساختاری هیئت پیش از ه ۲۰۲۱-۲۲برای سال  TDSB  کسری بودجه

به منظور پیشگیری از کاهش برنامه ها و خدمات برای دانش آموزان در طول  . شودبینی میمیلیون دالر پیش ۵۹شود به میزان می

های یادگیری، منابع سالمت روان و بهزیستی، اقدامات سالمت و ایمنی، برنامه  برای کسب جدیدترین اطالعات در زمینه مدل 

مراجعه کنید. این صفحه   year-www.tdsb.on.ca/school-2021-22یگر به آدرس بهبودی همه گیری ما و موارد د

 شود. اینترنتی به طور پیوسته با اطالعات و منابع مربوط برای کمک به حمایت از شما و خانواده شما بروزرسانی می 
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طالعات بیشتر  برای کسب ا. برای پوشش این هزینه ها و تراز بودجه سال آینده استفاده خواهد شد  TDSBهمه گیری، از سرمایه های 

 (. آیکون بودجه) مراجعه کنید  www.tdsb.on.caدرباره بودجه به آدرس 

اگرچه وزارت آموزش برای تهاتر استفاده از منابع سرمایه اقدام به معرفی تأمین مالی اضافه برای حمایت از هزینه های وضع شده  
٪ بودجه عملیاتی هیئت  ۲زیرا هزینه های آن برای همه گیری بیشتر از  مشمول نیست  TDSBهای مدارس کرده است، توسط هیئت

نوشته ام و پیشنهاد کرده ام که تمام هزینه های مرتبط با همه گیری از طریق منابع استانی تأمین  من نامه ای به وزیر آموزش. نیست
 www.tdsb.on.ca/ward12: این نامه در این آدرس موجود است. شود

 

 . .. درباره چگونگی مشارکت خود اطالعات کسب کنید  شورای مدرسه:

 
شوراهای مدارس  . هدف شوراهای مدرسه بهبود پیشرفت دانش آموزان و بهینه سازی پاسخگویی نظام آموزشی به والدین است

های مدارس باید در موضوعات  مدیران و هیئت . دهندپیشنهادهایی به مدیران مدارس، امین محلی و هیئت در هر موضوعی ارائه می
آنها همچنین باید پیشنهادهای شوراهای مدارس را  . آموزان مؤثر است با شوراهای مدارس مشورت کنندمختلفی که بر یادگیری دانش 

یک راهنمای جامع درباره  . خواهند درباره پیشنهادهای ایشان اقدام کننددر نظر بگیرند و به شوراها گزارش بدهند که چگونه می 
برای کسب اطالعات   . راهنمای اعضا: شوراهای مدرسه: شده است  عملکرد شورای مدرسه توسط وزارت آموزش اونتاریو فراهم

و همچنین اطالعاتی درباره چگونگی مشارکت به   مراجعه کنید www.torontopiac.com بیشتر درباره شوراهای مدرسه به آدرس 

من منتظر هستم تا به شما همکاری  . توانند به عضویت شورای مدرسه دربیایندهمه می . ه کسب کنیدعنوان والدین و رهبران مدرس 
 . کنم تا مدارس و نتایج را برای تمام دانش آموزان بهبود ببخشیم 

 
 : تماس در موضوعات شورای مدرسهافراد اصلی برای 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ۲۰۲۱-۲۲های بخش همایش
 

این  . سرپرستان، شوراهای مدارس و دانش آموزان هستم/در طول هر سال تحصیلی من میزبان چندین جلسه در بخش برای والدین
مفیدی را ارائه کنم و فرصتی ایجاد کنم تا از  دهد تا به صورت مستقیم با شما ارتباط برقرار کنم، اطالعات جلسات به من فرصتی می 

محل برگزاری هر همایش بخش پس از تعیین . تجارب شما استفاده کنم و ارتباطات جدیدی با سایرین در مدارس ویلودیل برقرار کنم
امیدوارم  . شود می در تمامی این جلسات، در صورت درخواست، امکانات نگهداری کودکان و ترجمه ارائه . شودتاریخ آن انتخاب می 

 . جزئیات بیشتر در زمان نزدیک به برگزاری اعالم خواهد شد . های بخش به صورت حضوری برگزار شودتمام همایش
 

 : های بخش با موضوعات زیر خواهم بودمن میزبان همایش  ۲۰۲۱در سال 

  

 

 

 عصر  ۷-۹، (اوایل )اکتبر  – سالمت روان و بهزیستی 
 عصر  ۷-۹، ( اواخر)اکتبر   –شوارهای مدرسه 
 عصر  ۷-۹، (اواخر-اواسط )نوامبر  – آموزش استثنایی 

 (  Michelle Munroe)میشل مانرو 

 هماهنگ کننده مرکزی، مشارکت والدین و اجتماع
michelle.munroe@tdsb.on.ca 

3528-397-416 
 

 ( Susan Lee)سوزان لی 

 ( 12بخش /ویلودیل )نماینده کمیته مشورتی مشارکت والدین 

 info@torontopiac.com 
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و برای دریافت خبرنامه های الکترونیکی   /www.tdsb.on.ca/ward12برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت من مراجعه کنید 

 .ثبت نام کنید
 

  ۲۰۲۱-۲۲های مهم تاریخ


