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والدین گرایم ساکن انتاریو،
امیدواریم که در حال س رپی کردن فصل تابستان خو یب باشید .با بازگشت حضوری به کالس درس در این سپتام یپ،
خوشحال هستیم که ببینیم دانشآموزان برای تجربه یادگ رپی متعارفتر به همراه دوستان و معلمان خود به کالس درس بر
یمگردند .مطلع هستیم که یادگ رپی حضوری برای سالم یت روا یب و جسیم ،دستاوردهای تحصییل و سالم یت کیل افراد کم
سنوسال ما یضوری است.
اقدامات اتخاذ شده که با مشورت کارشناسان پزشیک از جمله مسئول ارشد پزشیک استان در زمینه بهداشت و پس از برریس
گزارش گروه علیم استان تهیهشده اند ،به گونهای طرایح شده اند که تا حد ممکن دانشآموزان را در مدرسه از خطر
محفوظ بدارند.
در سال تحصییل  ،2021-22دانشآموزان در رستارس استان:
•
•
•
•

در طول ساعات کاری روزانه مدرسه به کالسهای حضوری بر میگردند اگرچه یادگیری همزمان از راه دور همچنان یکی
از حق انتخابها است؛
در کالس درس به همراه فاصلهگیری فیزیکی و نظافت بهبودیافته مطالب را یاد میگیرند؛
میتوانند در فعالیتهای فوق برنامه ،کلوپها ،کالسهای موسیقی و هنر و همچنین ورزشهای مختلف در داخل مدرسه و از
طریق فعالیتهای ورزشی بین مدرسهای با برخی تغییرات شرکت کنند؛ و
از تهویه ارتقاء یافته و دیگر ارتقاهای زیر ساختاری مرتبط با کیفیت هوا از جمله دستگاههای  HEPAدر تمامی کالسهای
کودکستان و تمامی فضاهای یادگیری که به سیستم تهویه مکانیکی متصل نیستند بهرهمند شوند.

جزئیات بیش یپ درباره برنامه در وبسایت وزارت آموزشوپرورش موجود است.
به عالوه ،دولت ما برای برنامهریزی و افتتاح کلینیکهای واکسیناسیون داوطلبانه در مدارس یا نزدیک مدارس جهت ادامه
مبارزه با  COVID-19با واحدهای بهداشت عمویم و مناطق آموزش و پرورش دول یت همکاری یمکند .انتظار یمرود که کار
کلینیکها از قبل از ررسوع مدارس و تا چند هفته اول مدارس ادامه داشته باشد .این برنامه بخ رش از آخرین اس یپاتژی استان
برای هدف قرار دادن افرادی است که هنوز قرار است دوز اول یا دوم خود را دریافت کنند و برای دانشآموزان واجد
ررسایط و خانوادههایشان و ن ر یپ معلمها و کارکنان مدارس که قرار است در این فصل پای ر یپ به مدرسه برگردند دس یپیس راحت
و آسان به واکسنهای داوطلبانه فراهم یمکند.
ما بیش از  80میلیون دالر بودجه را به حمایت از سالم یت روا یب دانشآموزان اختصاص یمدهیم .این م ر یپان چهار برابر بیش یپ
از رسمایهگذاریهای سال  2017-18است که در دولت قبیل انجام شد.
امن کردن بازگشت دانشآموزان انتاریو به مدارس تا حد ممکن از طریق رسمایهگذاریهای قابلتوجیه ،از جمله بیش از
 1.6میلیارد دالر برای حمایتهای هدفمند در زمینه  COVID-19و  85.5میلیون دالر برای ج یپان و ررسوع مجدد
یادگ رپی جهت کمک به دانشآموزان به منظور غلبه بر خألهای یادگ رپی که این پاندیم موجب آن شده ،مورد حمایت قرار
میگ رپد.
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ارتقاء کیفیت هوا در مدارس برای بخطر نگه داش ی ی
ت جوامع مدارس در برابر  COVID-19بسیار حیا یب و مهم است .به
ی
هم ر ی
ت دلیل است که با افتخار اضافه یم کنم دولت ما با پ رپوی از توصیه های علیم جدید در طول دوره بیماری عالم گ رپ،
بیش از  600میلیون دالر برای بهسازی سیستم های تهویه مدارس رسمایه گذاری کرده است .این م ر یپان عالوه بر 1.4
میلیارد دالر بودجه ساالنه است که ما برای نصب تاسیسات جدید در مدارس از جمله گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع
( )HVACو پنجرهها در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار یمدهیم.
ارتقای سیستم تهویه در تمایم مدارس و تمایم مناطق آموزش و پرورش در انتاریو انجام شده است .به صورت کیل ما بیش
از  70,000فیل یپ مستقل  HEPAو دیگر دستگاههای تهویهای برای امن نگه داش ی ی
ت کالسهای درس فراهم کردهایم.
برای ارتقای کیفیت هوا در مدارس با تهویه مکانییک ،به مناطق آموزش و پرورش گفته ایم که از با کیفیتترین فیل یپها -
 MERV-13در صورت امکان  -استفاده کنند ،زودتر فیل یپها را تعویض کنند ،به مدت طوال یبتر سیستمهای تهویه هوا را
روشن نگه دارند و سیستمهای گرمایش ،تهویه و تهویه مطبوع ( )HVACرا برای حداک رپ جریان هوا و ورود هوای تازه
تنظیم کنند .برای کم سنوسالترین دانشآموزان در رده کودکستان مخصوص خردساالن چهار و پنج ساله ،ما یک فیل یپ
 HEPAمستقل به عنوان یک الیه محافظ یت بیش یپ در کالس درس آنها قرار یمدهیم  -ضفنظر از اینکه مدرسه دارای
تهویه مکانییک است یا خ رپ .به منظور شفافیت اطالعات ،یک ابزار گزارشدیه عمویم استاندارد درباره ارتقاهای سیستم
تهویه در اختیار مناطق آموزش و پرورش قرار خواهیم داد.
دولت ما همکاری نزدیک با بخش آموزش و کارشناسان پزشیک را ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که ایم یت ،سالم یت
ی
و موفقیت تحصییل دانشآموزان در اولویت اول باق یمماند .به عنوان بخ رش از این تعهد ،دف یپ مسئول ارشد پزشیک در
زمینه بهداشت راهنمای بروزی برای واحدهای بهداشت عمویم محیل درباره مدیریت موارد  ،COVID-19تماسها و شیوعها
منت رش کرده است .این راهنما موضوعات کلیدی مرتبط با مدیریت  COVID-19را در محیطهای مدرسه از جمله راهنما یب
برای مدیریت افراد عالمتدار ،موارد احتمایل و تایید شده و شیوعهای مشکوک و تایید شده را پوشش یمدهد.
عرضه واکسن از سوی ما همچنان ادامه دارد .واکسنها بهترین دفاع علیه  COVID-19و گونههای مختلف هستند و به محافظت
کردن از دانشآموزان ما ،عزیزان ما و جوامع ما در برابر بیماری کمک میکنند .و به عنوان وزیر آموزشوپرورش انتاریو ،اولویت
اول من همیشه سالمتی و ایمنی دانشآموزان ،معلمها و اولیاء ساکن استان خواهد بود .مناز شما بابت صبر و انعطافی که در طول

این دوران بسیار چالشآور از خود نشان دادید تشکر میکنم .بیایید که حرکت مثبت خود و همکاری با یکدیگر را ادامه
دهیم تا ایمنی کودکان خود را همانطور که آنها از یک سال تحصیلی درخور و متعارفتر لذت میبرند تضمین کنیم.
من برای همه آرزوی بازگش یت یبخطر و شاد به مدرسه دارم.
با تقدیم اح یپام،
استفان لچه ()Stephen Lecce
وزیر مح یپم آموزشوپرورش
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