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والدین گرامی،
امروز ،این نامه را دقیقا پس از گذشت دو هفته از اعالم وضعیت اضطراری توسط دولت در این ایالت برای شما مینویسم.
میدانم که این دوره برای شما و فرزندانتان راحت نبوده است ،بهویژه در حالی که تاثیر آثار فزاینده همهگیری کووید19-
اکنون بر زندگی و معیشت روزانه شما آغاز شده است.
مبارزه علیه کووید 19-آسان نبوده است ولی من همچنان بطرز فوقالعاده ای تحت تاثیر استواری و شجاعتی که شما و
فرزندانتان در تالش هایمان برای متوقف کردن گسترش این بیماری همهگیر نشان دادهاید ،قرار گرفتهام .از روز  12مارس
که کابینه تصمیم گرفت سیستم آموزش عمومی را تعطیل کند ،ما شاهد گامهایی بوده ایم که بطور پیدرپی از سوی بخشهای
عمومی و خصوصی برای محافظت از آسیبپذیرترین افراد برداشته شدهاند.
میخواهم به شما اطمینان دهم که به عنوان وزیر آموزش ،سالمت و امنیت فرزندان شما همچنان باالترین اولویت دولت ما
است؛ به عبارت دیگر ،هیچ اولویت مهمتری وجود ندارد .هر تصمیمی که ما میگیریم ،ریشه در تعهد بنیادی ما به محافظت
از تندرستی فرزندان شما دارد .ما به خاطر درک و انعطافپذیری قابل مالحظهای که شما و فرزندانتان در طول این دوره
تعطیلی مدرسه نشان دادهاید ،بیاندازه از شما سپاسگزاریم.
با در نظر گرفتن این تعهد ،امروز دولت ما تصمیم گرفت تعطیلی مدارس عمومی را در این ایالت ،تا ِ 4می همراه با تعطیلی
مراکز نگهداری کودکان و مدارس خصوصی تا  13آوریل تمدید کند .در مواقع عادی ،چنین تصمیم گیری سخت است .با
این حال ،از آنجا که مسئول ارشد سالمت پزشکی ا ُنتاریو تایید میکند که این کار به نفع سالمت شما و فرزندان شما است،
اتخاذ چنین تصمیمی روشن و مشخص بوده است.
در حالی که این اعالمیه با سیاست سالمت عمومی سازگار است ،من میدانم که این امر پرسشهایی را درباره اینکه فرزندان
شما درباره آموزش خود در هفتههای آینده که آموزش مدرسهای انجام نخواهد شد چه کار خواهند کرد مطرح خواهد کرد.
امروز ،من افتخار داشتم برنامه دولت را برای مرحله بعدی آموزش خانگی و چگونگی پشتیانی ما از دانشآموزان ،خانوادهها
و مربیان در طول این دوره اعالم کنم.
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برای شروع ،ما به هیئت مدیره مدارس اعالم کردهایم که تا روز دوشنبه  6آوریل آموزش توسط معلم در سراسر ایالت از
سر گرفته خواهد شد .این هفته ،از سوی معلمان و هیئت مدیره مدرسه با دانشآموزان ارتباط برقرار خواهد شد تا بهترین
روشی را که فرزند شما بتواند یادگیری در طول این دوره را ادامه دهد تعیین کنند .بهویژه ،برای جوانترین دانشآموزان از
شما میخواهم به آنها کمک کنید تا گفتگوهای اولیهشان را هنگام تماس مربیان با آنها تسهیل کنید .این ارتباط اولیه کمک
خواهد کرد تا به همه دانشآموزان اطمینان داده شود که میتوانند به صورت فعال و کامل در استراتژی جامع یادگیری آنالین
شرکت کنند .ما این استراتژی را بر اساس فنآوری و منابعی که در حال حاضر در خانه وجود دارند طراحی کردهایم.
من همچنین میدانم که بسیاری از خانوادههای این ایالت ممکن است به فنآوری و اتصال پهن باند که برای شرکت کامل در
یادگیری آنالین الزم هستند دسترسی نداشته باشند .برای حل این وضعیت ،دولت ما به هیئت مدیره مدارس محلی دستور داده
است کامپیوترها و وسایل موجود خود را در اختیار دانشآموزانی قرار دهند که در خانه به چنین وسایلی دسترسی ندارند.
هیئت مدیره مدارس با وزارتخانه برای ایجاد برنامهای جهت گسترش فنآوری برای افرادی که به آن نیاز دارند همکاری
خواهند کرد .من همچنین مایلم تایید کنم که هیئت مدیره مدارس ،گزینههای جایگزین را برای دسترسی دانشآموزان به
فنآوری بررسی کردهاند ،از جمله ترتیب دادن گفتگوهای مرتب با ارائه دهندگان خدمات ارتباطات رادیویی برای تعیین
گزینههای موجود به منظور قادر ساختن خانوادهها به دسترسی به منابع یادگیری آنالین ا ُنتاریو که در دنیا پیشرو هستند.
این امر به ویژه برای ساکنین روستاها و نقاط دوردست که ممکن است کیفیت ارتباط بهینه نداشته باشند ضروری است .از
آنجاییکه این گفتگوها در زمینه فنآوری و گزینههای پهن باند همچنان در جریان است ،من اطالعات جدید را به شما ارائه
خواهم کرد.
به عنوان بخشی از این برنامه یادگیری آنالین ،دولت ما حداقل زمانهای پیشبینی شده را برای کار دانشآموز در یک هفته
بر پایه مطالب یادگیری و کا ِر تعیین شده به وسیله معل ِم دانشآموز تعیین کرده است .این زمانهای پیشبینی شده ،برای هر
معلم عبارتند از:
• مهد کودک تا کالس  :3پنج ساعت کار در هفته برای هر دانشآموز ،با تمرکز بر خواندن و نوشتن و ریاضی؛
• کالسهای  4تا  :6پنج ساعت کار در هفته ،با تمرکز بر خواندن و نوشتن ،ریاضی ،علوم ،و مطالعات
اجتماعی؛
• کالسهای  7تا  10 :8ساعت کار در هفته ،با تمرکز بر ریاضی ،خواندن و نوشتن ،علوم ،و مطالعات اجتماعی؛
و
• کالسهای  9تا  :12سه ساعت کار در هفته برای هر کالس برای دانشآموزان ترمی ،و  1.5ساعت کار در هفته
برای هر کالس برای دانشآموزان غیرترمی ،با تمرکز بر اخذ واحد های درسی و فارغالتحصیلی.
بر اساس این پیشبینیها ،مرحله دوم از  LearnAtHomeنیازمند آن خواهد بود که دانشآموزان نظم و تعهد آکادمیک را
به کار گیرند تا اطمینان حاصل کنند که میتوانند رشد و موفقیت آکادمیک را همچنان ادامه دهند .من میدانم که
دانشآموزان ما قادر به انجام این کار هستند.
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از آنجاییکه دوره حاضر یک دورۀ بیسابقه است ،از شما دعوت میکنم به فرزندان خود کمک کنید و برای آنها این امکان
را فراهم کنید تا به طور کامل به برنامه یادگیری محکمی که ما برای این دوره تعطیلی مدارس ایجاد کردهایم متعهد شوند.
کمک ،الهام و تشویق و ترغیب شما ،فرزندانتان را برای موفقیت در مسیر آموزش آماده خواهد کرد.
میدانم که این دوره برای والدین دانشآموزانی که در گروه فارغالتحصیالن قرار میگیرند ،نگرانکننده است .پیشتر گفتهام ،و
مایلم دوباره اعالم کنم :فارغالتحصیلی هیچ دانشآموزی در نتیجه وضعیت ناشی از کووید 19-به خطر نخواهد افتاد .من با
جناب آقای راس رومانو ،وزیر کالجها و دانشگاهها و بخش آموزش عالی همکاری نزدیک دارم .دولت ما به دانشآموزانی که
در نظر دارند در سپتامبر  2020وارد کالج یا دانشگاه شوند اطمینان خواهد داد که برای تحقق این هدف ،پشتیبانی کامل ما
را خواهند داشت.
از آنجاییکه دانشآموزان همچنان به اخذ واحد های درسی در این دورۀ تعطیلی ادامه خواهند داد ،ما در هفتههای
پیشرو اطالعات بیشتری را درباره اینکه دانشآموزان چگونه میتوانند با فرایند درخواست برای آموزش عالی
هماهنگ شوند ارائه خواهیم کرد.
من میفهمم والدین فرزندانی که ممکن است نیازهای ویژه آموزشی داشته باشند ،نگرانیهایی درباره یادگیری خانگی و غیبت
فیزیکی کادر و امکانات آموزشی در طول این دوره دارند .با تاکید و صراحتا متعهد هستم اطمینان دهم که همه دانشآموزان
به پشتیبانیهای جامع که ادامه یادگیری و رشد را ترویج میکنند همچنان دسترسی خواهند داشت.
دولت ما به همه هیئتهای مدیره مدارس دستور داده است ،ارتباط میان دانشآموزان و دستیاران آموزشی ،کمک معلمها ،و
سایر کارکنان آموزشی را مجددا برقرار کند تا استمرار پشتیبانی حرفهای را دوباره به دانشآموزان عرضه کنند .ما اجازه
نخواهیم داد هیچ دانشآموزی در این دوره عقب بماند .وزارتخانه من ،مربیان را با ابزارها و کمکهایی که برای بهینه کردن
فرصتها و موفقیتهای همه دانشآموزان ایالت در یک چارچوب آنالین نیاز دارند تجهیز میکند.
در حالی که بیشتر بحثهای مربوط به کووید ،19-بر آثار آن بر سالمت جسمی تمرکز دارند ،من مایلم بر اهمیت تاثیراتی که
این بیماری همهگیر ممکن است بر سالمت روانی ساکنین ا ُنتاریو داشته باشد تاکید کنم .به ویژه ،جوانترین دانشآموزان ما
ممکن است برای درک و پردازش کامل معنی آن در زندگی ،خانواده ،دوستان ،و جوامع خود دچار مشکل شوند.
این دوره ممکن است دوره ترس و نگرانی برای فرزند شما باشد ،حتی اگر این امر به صورت آشکار ظاهر نشود.
در حالی که شما و فرزندانتان ممکن است پرسشهای زیادی درباره وضعیت آینده داشته باشید ،من میخواهم امیدواری قلبی
خود را بیان کنم که همه کودکان میدانند پشتیبانیهای گوناگونی برای کمک به پردازش و غلبه بر احساسات و واکنشهای
چندگانهای که آنها ممکن است در طول این مدت با آنها روبرو شوند وجود دارند .دولت ما به هیئت مدیره مدارس دستور داده
است تضمین کنند کارکنان سالمت روانی و کارشناسان حرفهای برای آغاز فوری یک گفتگوی اَمن و سالم با دانشآموزان
آماده هستند .ما همچنان از کار فوقالعادهای که برای ارائه امکانات و مشاوره جامع به دانشآموزان سراسر ایالت در حال
انجام است پشتیبانی خواهیم کرد.
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ما سازمان های متعددی داریم که پشتیبانی حساس و حرفه ای را برای کودکانی که با مسائل سالمت روانی یا افسردگی
روبرو هستند ارائه میکنند .برای مثال  Kids Help Phoneبه صورت  24ساعته در  7روز هفته ،خدمات مشاوره و
معرفی را در سراسر ایالت انجام میدهد .برای استفاده از این امکان رایگان ،کودکان میتوانند با شماره
 1-800-668-6868تماس بگیرند یا کلمه  CONNECTرا به  686868بفرستند.
از آنجاییکه به سمت مرحله بعدی تعطیلی مدارس میرویم ،انتظارات والدین ،سرپرستان ،دانشآموزان ،مربیان ،و وزارتخانۀ
من همچنان افزایش خواهد یافت .با توجه به اینکه قبال تعداد بیشماری از دانشآموزان ،مربیان و کارکنان آموزشی مصمم و با
اراده را مالقات کردهام ،میدانم که ما برای روبرو شدن با چالشهای پیشرو آماده هستیم.
تعهد صمیمی و استوار خودم را برای تضمین اینکه هر دانشآموز در این ایالت ،میتواند به یادگیری در سیستم آموزشی
ا ُنتاریو در سطح جهانی ادامه دهد به شما و فرزندتان ابراز میکنم .تعهد جمعی ما به الهام بخشی ،کمک کردن و تعالی
رهبران آیندهمان در طول این دوره ،پیوسته و استوار است.
ارادتمند،

جناب استفان ِلکسه وزیر آموزش

