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 وزشارت آموز

یرزو

Front Street West  315
Toronto ON  M7A 0B8

لدین وابھ یر وزنامھ

  ی،لدین گراموا

 م.نویس میا شمی برات ایالاین  در دولتوسط تی ضطرارت ااعالم وضعی از  هفتهو دت شگذ  پس ازدقیقا  نامه را این ،امروز

 19- یدووگیری ک همههندفزایر تاثیر آثاکه ی ویژه در حال ، بهه استنبودت اح رتانانندفرزو ا ی شموره برا د که اینانمد می
 ت.اسه شدز  شما آغازانهشت رو معیی وگند ز بروناکن

 ا و  که شمتیی و شجاعوارستت تاثیر اتح ای هادالعفوق زبطرنان  همچی منت ولاسه نبودآسان  19- یدومبارزه علیه کو
 ارس م 12ز و ر. ازام ر گرفتهقرا ، یدااده دشانر نگی مهی هن گسترش این بیمارردبرای متوقف ک ایمانالش هت در اننتاندفرز
 ی ها ی بخشسواز ی پدرپی طورکه بم ه ایبود یهای گامشاهد ا م، ندیل کرا تعط میآموزش عموم  سیستکابینه تصمیم گرفتکه 

 د.انهشد اشته بردفرادرترین ایپذ ت از آسیبافظ مح برایمی و خصوصیعمو

 ا ت مول دولویتین االتر بانان همچان شماندزرنیت فمت و امسال نان دهم که به عنوان وزیر آموزش،به شما اطمیم واهخ می
 ت فظما به محایادی هد بن تعر دشهری  ،ریمگی میا مه میمی کر تصهرد. اندوجود همتری ت ملویاوهیچ    دیگر،ت عباربه؛ است

ره و دول اینط در انتانکه شما و فرزندی اظهبل مالح قارییپذرک و انعطاف ما به خاطر دد.ار دان شماندزتی فررسندز تا
  م.ا سپاسگزاریز شمازه اندابی ،یداهاد دنشانرسه مدی طیلتع

ی طیلتع   بااههمر یم  4ت، تا ایال ن ای ر دی راارس عموممدی طیلم گرفت تعصمیا تت مول دوزتعهد، امرن این ترفگر ر نظ دبا
 ا ب. استت خسی رگی میمصت ن چنی عادی،  مواقع در  تمدید کند.آوریل 13ا ی توصارس خصمد کودکان و ریاهد نگمراکز

 ، استا شم ان به نفع سالمت شما و فرزندارین ک اکهمیکند   یدتای ویراتنا یکشزپ تمالس دشرا لوئسم  کهااز آنج، این حال
 . ه است  بود مشخصوشن ور  یتصمیم اتخاذ چنین

ان ندزفرنکه یره ادربارا ی هایرسشر پ که این امانمد ت، من میاس سازگار میوت عمت سالمس سیا با اعالمیه که ایندر حالی
  خواهد کرد.مطرح  رد خواهند ککار شد چه هدوای انجام نخارسهمدموزش  که آهندی آیهاته هفرد دآموزش خوباره ر دشما

 ا هواده خانوزان،آمانشما از د یتیانی پشچگونگی و  خانگوزشبعدی آممرحله ی را برا ولتمه دبرنام اشت دارمن افتخ امروز،
   کنم.عالموره اد ول اینر ط دربیانو م
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 ز ر ایالت ااسرر س د معلمسطوریل آموزش توآ 6نبه وش دوزرا تکه م ایهردم کاعالارس مده یرمد هیئت ما به، شروعی برا
 ن هتریا ب شد تهدوا خرقرارباط بآموزان ارتانش د بارسهمدیره ئت مد هین و معلمااز سوی ، هفتهاین   شد.هدوا گرفته خسر
ز ان اموزآانشبرای جوانترین د، ویژه بهند.  کنتعیینهد  دامهادرا وره  دل اینطو در ریگییادواند بتا  شمندز که فری راوشر

 ک  کمولیه اید. این ارتباطکنل تسهی آنها ا م تماس مربیان ب هنگاشان راولیهای اتگوه گفد تانی کمک ک آنهام بهواهخ میا شم
 ی آنالین  یادگیر جامعژیستراتر اد کاملعال و  فبه صورتند وانت میکه شود  هاد دان اطمینانآموزانش د همها بهد کرد تواهخ
  م.ایهردی کطراحارند د دوجوه  خانر در حال حاضر دهی و منابعی کورآ اس فناسر ا ب رژیاین استراتند. ما  کنرکتش

  در املت کرکی شبراکه باند   ی و اتصال پهنآور به فنت اس ممکن ایالتاین ی هاه خانواداز بسیاری  کهانمد یین م همچنمن
اده  دستور دارس محلیمدیره  ما به هیئت مدولت دیت، این وضع برای حلند. باشاشتهندی رسستد دم هستنالزی آنالین یادگیر
 ند. ارندی سترسدی وسایلن  چنیبه انه که در خهند  درارقی آموزانانش دتیارر اخ د را و وسایل موجود خودترها کامپیواست
 ی د همکارارنز دنیابه آن ه ک فرادی ای برای رآو رش فنگست  جهتای  نامهریجاد بای برابا وزارتخانه  رسامدیره مدت هیئ
 به انآموزشان دترسیس دا برای رهای جایگزین زینه، گارسمدیره مدایید کنم که هیئت یلم ت ما همچنینکرد. منواهند خ
 ن عییی برای تیویرادت رتباطاات امخددهندگان    ارائه با مرتبایگفتگوهدن اتیب دترجمله ز ، انداهرد بررسی کریآوفن
 .دنتس هورشیپ ایند رد که ویراتنا نیالنآ یریگدای بعانم به یسرتسد به اهه خانواددر ساختن قاظور منوجود بهی مها زینهگ

 از . استی  ضروردنشبااشته ندبهینه تباط  ارکیفیتت اسکن  مم کهستردو د نقاطتاها ووس رنینی ساکه برا به ویژاین امر
 ا ارائه  را به شم جدیدالعاتاط من ان است، جریر دهمچنانباند   ی پهنهاهگزینی و آورفنه مین زر دگوهات گفنجاییکه اینآ

  کرد.خواهم

 ک هفته در یز آموانش دکاره را برای  شدبینییشی پها زماناقلحدا ت مولی آنالین، دمه یادگیربرنای از این وان بخشبه عن
 ر ی ه، براهشدی بین  پیشایهمان زت. ایناسه عیین کردز تآموانشد  ملعم لهیسو به هدش نییعت راک و یریگدای بلا مطپایهر ب

ز: ابارتندم عمعل

  ی؛ضن و نوشتن و ریاندواز بر خمرک با تآموز،انش دی هره براهفتر  دکار: پنج ساعت 3کالس ک تا  کودهدم•

عات طالعلوم، و می، ن و نوشتن، ریاضندواز بر خبا تمرک فته،ر ه دار: پنج ساعت ک6 تا  4ای هکالس•

  ی؛اجتماع

 ی؛ عات اجتماعطالعلوم، و موشتن، ن و نندواضی، خرکز بر ریام با تفته،ر ه دارساعت ک 10: 8 تا  7ای هکالس•

 و

ه تکار در هفساعت  1.5و   ی،ترم آموزانانش دکار در هفته برای هر کالس برای: سه ساعت 12 تا  9ای هکالس•

 صیلی.التح ارغو فسی ر دای هحدوا   خذاز بر مرک ت، بامییرتران غزآموانش دی هر کالس برایبرا

ا  رکادمیکآد عه ت و نظمانآموزانش د که بودهدوا خآند زمننیا  LearnAtHome  ازوم د مرحلهها، نیبیش پی ایناساس بر
ه  کانمد می  مند.هن دامه ادنچنا هم رامیکاد آکقیت موف ورشد ندوانت می  کهند کنصل حا اطمینان تاند گیرکار به
 .  ندر هست کان به انجام ایرادقا موزان مآانشد

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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 مکان نها این ا آبرای   وید کنکمکان خود ندزکنم به فر میت عو شما داست، ازقه ساببی ۀور یک د حاضروره داییکهاز آنج
 ند. شوهد  متعیماهردایجاد ک رسا مدی طیل تعهور د برای ایناکه م یمحکمگیری اد برنامه یهل بکامر طوبه تا   یدکنم را فراه

 اهد کرد.ه خوادآم وزشر آمسی در مموفقیتی  را برانانتاندما، فرزش  ترغیبشویق و تم و الها  مک،ک

، و ام  گفتهپیشتر. ه استندکنانگرن ، میگیرندقرارالتحصیالن رغ فاوهر در گ کهیآموزانانش دوالدینی وره برا د که اینانمد می
 با  تاد. من افاهدبه خطر نخو 19- یدووز کی ا ناشعیتوضجه  نتیر دزیآموانش دی هیچلتحصیلا ارغف: م کنماعالباره و دمایلم
 که ی آموزانانشبه دا ت مول دم.ار دزدیکی نکار هم بخش آموزش عالیها وانشگاه دها ولج کار، وزیس رومانوب آقای راجنا

 نی کامل ما  این هدف، پشتیباققی تحکه براواهد داد نان خاطمیند شوانشگاه  د یالجرد کاوا 2020پتامبر ر سد دارن ددر نظر
  ت.شاد دواهنرا خ

 ی ها هفته ر د ما، اد دنداهخو امه ادطیلیتع ۀ ور د اینرد   درسیای هحدوا  خذا به  همچنانانآموزانش داییکهآنج از
 ی  عالآموزش   برایواسترخد ند فرای باندوانت می  چگونهانآموزانش د اینکه درباره را بیشتریاطالعات روپیش

 د. کر ارائه خواهیمندشوگ ماهنه

یادگیری خانگی و غیبت باره ریی دها نینگرا ،اشته باشند دای ویژه آموزشیزهی که ممکن است نیاان فرزنددین الوفهمم  میمن 
 انآموزانش دهنان دهم که هم اطمیهد هستمبا تاکید و صراحتا متعند.  داروره دول اینر ط دات آموزشیمکاناکادر و فیزیکی 

  ت.شاد دواهنی خسستر دکنند همچنانی یج مرا تروی و رشد امه یادگیر اد کههای جامع ییبانبه پشت

 ، و ها  معلمک کمی،آموزشتیاران س دان وآموزانش د میانارتباط، ه استاد دورستد ارسمده یرمدی ها یئت به همه ه ماولتد
 ه ا اجازد. مکنن عرضه انآموزانش داره بهوب دی راا فه حرینتیبار پش استمراات  ندر کبرقراا دجدم را موزشیکنان آکارر سای

ن کردینه هی بکه برای های کمک و با ابزارها را نربیام، نه منخا وزارت. ند بماقبعوره  ددر اینی آموزانش دچاد هی دنخواهیم
 کند. یز متجهیارند  دز نیاوب آنالین یک چارچر دتان ایالآموزشان د همهایه  موفقیتها و فرصت

  که تیثیرا تامیته مایلم بر اد، منارن دتمرکز سمیج بر سالمت آن بر آثار ،19- یدووه کبوط بری مها  بحثتربیشکه ی در حال
ا آموزان م دانشترینناو ج،هژیو به .منک دیکات دشاب تهشاد ویراتنا نینکاس یناور تمالس رب تسا نکمم ریگ یماری همهاین ب

 شوند. مشکل چارد  ع خودوامج، و ان، دوستهخانواد گی، ند زر دآننی  مع کاملازشردرک و پ دای برممکن است
 د.شونرت آشکار ظاهر صوه ر ب این امی اگرحت ،ما باشد ش فرزندایری ب نگران ترس ووره د ممکن استوره داین

 ی  قلبریوایدامم واهخ می من ،ید باشه داشتهندآیت رباره وضعی دزیادیی هاش پرسممکن استتان انندزفری که شما و در حال
 ی ها و واکنشبر احساساتازش و غلبه رد به پکمکی برای  گوناگونایه نیتیبا پشنداند می کودکان  همه کنم که بیان راخود

داده ر ستو دارسمدیره مدما به هیئت ت ول ددارند.و شوند وجود  روبراا آنهمدت بطول این است در  ممکن ها که آنایچندگانه
 انآموزشناد اب ملاس و نما یوتگفگ کی یروف زاغآ یارب یا رفهکارشناسان حی و وان رسالمتنان ارکند ک کنت تضمیناس
  حال ر دآموزان سراسر ایالتانش دبه وره جامعمشاو ت امکانای ارائه که برای االعادهوقفز کار همچنان اا د. مه هستنادآم

 رد.م کواهیی خبان پشتیم استانجا
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 یگدرسفا ای یناور تمالس لئاسم اب هک یناکدوک یارب ار یاهفرح و ساسح ینابیتشپ هک میراد یددعتم یاهنامزاس ام
ت مشاوره و ما، خدهفتهز رو 7  در ساعته 24 صورت به  Kids Help Phone لاثم یارب. دننکیم هئارا دنتسه وربور

 ماره با ش  ندوانتمیکودکان ،  امکان رایگانه از ایناد استف برایهد.د میر ایالت انجام اسرر س د رافیمعر

 فرستند.ب 686868 به را CONNECT مه کلا رند ی بگیتماس  1-800-668-6868

 ۀ نرتخاوزا، و ربیان، مانآموزانشپرستان، د، سرنیوالدت نتظارام، اروی می سار مدی طیل تعدیبع مرحله سمته که بینجایاز آ
 ا و بی مصمم آموزشن کناکاریان و  مربوزان،آمشان دی ازماربیشاد عدتقبال که به اینفت. با توجه زایش خواهد یانان اف همچمن

 م.ه هستیادرو آم  پیشایهشبا چالن  شد روبرو ما برای کهانمد می م،اهردت ک مالقاه رااراد

 ی آموزشم ست در سیریگیادبه یواند ت ی، مایالت این ر دآموزانش د هرنکهین ای تضم برایرار خودم وااست و میتعهد صمی
  تعالین و ، کمک کردشیبخم الها ما به یکنم. تعهد جمعیز متان ابراندزبه شما و فرهد  دامههانی ادسطح جدر  نتاریوا 

 ت.اسر واوره، پیوسته و است دول اینر ط دمانهندرهبران آی

د،ارادتمن

شزومآ ریزو سهکل نافتسا بانج

https://kidshelpphone.ca/?gclid=EAIaIQobChMIvvKF2Z3F6AIVCFYMCh0raQDuEAAYASAAEgJ_LPD_BwE
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