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والدین گرامی—
از صمیم قلب امیدوارم شما ،فرزندان شما و خانوادههایتان در طول این دورۀ بیسابقه سالم بمانید.
در طول هفتههای گذشته ،دولت ما تحت تاثیر اشتیاق و انعطافپذیری شما در گذار به آموزش از راه دور قرار گرفته است.
ما میدانیم که این کار آسان نبوده است ،بهویژه با اثر عمیقی که کووید 19-بر زندگی و معیشت شما داشته است .توانای ِی
مشارکت داد ِن دانشآموزان در مسیر آموزش چشمگیر بوده است.
به عنوان وزیر آموزش ا ُنتاریو ،من وظیفه دارم آخرین اطالعات مربوط به تحوالت تازه دربارۀ تاثیرات کووید 19-را در
اختیار شما بگذارم ،بهویژه هنگامی که موضوعات مراقبت از فرزندان ،برنامههای یادگیری اولیه و وضعیت سال تحصیلی
جاری به میان میآیند .دولت ما به حمایت از شما و فرزندان شما در طول این دورۀ سخت ادامه خواهد داد.
باالترین اولویت دولت ما ،ایمنی و تندرستی هر یک از کودکان و دانشآموزان و همچنین افرادی است که آنها را تربیت و
کمک میکنند .برای در نظر گرفتن هر گزینه ای جهت استقبال از دانشآموزان در بازگشت به الگوی یادگیری در کالس ،
تصمیمات ما بر پایه ایمنی ،ثبات و راهنمای ِی مقامات سالمت عمومی خواهد بود .ما در تعهدمان نسبت به تضمی ِن اینکه همه
اقدامات ممکن برای محافظت از سالمت و ایمنی دانشآموزان پیش از بازگشت دوباره به کال ِس درس انجام میشوند ،روشن
و استوار هستیم.
با در نظر گرفتن این اصل ،دولت ما دستور داده است همه مدارس عمومی در این ایالت حداقل تا  31می  2020به روی
دانشآموزان بسته بماند.
توصیه کارشناسی مسئول ارشد سالمت پزشکی ا ُنتاریو و جدول دستورات مربوط به کووید ،19-در مورد این تصمیم ما را
راهنما بوده است .با اینکه الگویی که کارشناسان سالمت عمومی اخیرا ارائه کردهاند نشان میدهند که ما در حال پیشرفت
هستیم ،ولی در مبارزه علیه کووید 19-درمرحلهای نیستیم که دانشآموزان بتوانند بدون خطر و با اطمینان به کالسهای درس
خود بازگردند.
میدانم که این خبر برای بسیاری از شما آزار دهنده است .همدلی و تعهد والدین در ا ُنتاریو مستمر بوده است .از زمانی که
ما تعلیق آموزشحضوری را در تاریخ  12مارس اعالم کردیم ،از والدین سراسر این ایالت گزارشهایی دریافت کردهایم که
چگونه آنها حداکثر تالش خود را بعمل می آورند تا فرزندان خود را به ادامۀ آموزش تشویق کنند .از آنجا که کودکان به
شکلی بیسابقه به این بیماری همهگیر جهانی واکنش نشان میدهند ،والدین و خانوادهها منبعی فوق العاده آرامبخش هستند.
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-2از آغاز تعطیلی مدارس ،برنامه ما برای ادامه آموزش به شکل قابلتوجه و موفقیتآمیزی متحول شده است .اخیرا آموزش
توسط معلم را در این ایالت دوباره عرضه کرده ایم و اکنون جهت ادامۀ یادگیری دانشآموزان تکالیف و منابعی برای آنها
تعیین میگردد.
به عنوان بخشی از این برنامه ،ما زمانهای پیشبینی شده را برای کار دانشآموز در یک هفته بر پایه مطالب آموزشی و کا ِر
تعیین شده به وسیله معل ِم کودک تعیین کردهایم .مایلم تاکید کنم که فارغالتحصیلی هیچ دانشآموزی با بیماری همهگیر جاری به
خطر نخواهد افتاد.
دولت ما حداقل استاندارد پیشنهادی زیر را برای آموزش تعیین کرده است:
• 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 ها و فارغالتحصیلی.
در حالی که قابل درک است که تفاوتهایی در تجربه آموزشی در طول این مدت وجود خواهد داشت ،انتظار من این است که
همه دانشآموزان از سوی معلمانشان و سایر کارکنان آموزشی پشتیبانی و مشارکت داده خواهند شد .مایلیم از مربیانی که این
شرایط غیرعادی را پذیرفتهاند تا تضمین کنند که دانشآموزان همچنان به همه فرصتها برای پیشی گرفتن و محقق کردن
تواناییهای بالقوهشان دسترسی دارند ،تشکر کنیم .اگر نگرانیهایی درباره کافی بودن تکالیف تعیین شده یا نیاز به افزایش
تماس دارید ،توصیه میکنیم با مدیر یا هیئت مدیره مدرسه تماس بگیرید .ما میخواهیم هر کار ممکن را در طول این بیماری
همهگیر انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که دانشآموزان ما یک تجربه یادگیری باکیفیت را دریافت میکنند.
برای به حداکثر رساندن زمان آموزش برای فرزندان شما ،ما باقیمانده فعالیت حرفهای ( )PAو روزهای امتحان را به زمان
آموزش تبدیل میکنیم .این امر تضمین خواهد کرد که فرزندان شما برای حداکثر تعداد روزهای ممکن در طول سال
تحصیلی جاری ،همچنان در حال یادگیری و مشغول باقی خواهند ماند .شاید اکنون بیش از همیشه ،هر بخش از زمان
آموزش مهم است ،حتی اگر این به معنی یک یا دو روز باشد.
در حالی که ما تالش میکنیم زمان آموزش را در طول تعطیلی مدارس تسهیل کنیم ،یکی از چالشهایی که بسیاری از
خانوادهها با آن روبرو هستند آن است که حتی در عصر ارتباطات دیجیتا ِل امروز ،بعضی دانشآموزان به اینترنت یا فنآوری
برای دسترسی به  Learn at Homeدسترسی ندارند.
خوشحالم به اطالع شما برسانم که دولت ا ُنتاریو با شرکتهای  Rogers Communicationsو  Appleهمکاری میکند
تا به برآورده شدن نیازهای آموزشی دانشآموزان و خانوادهها در طول بیماری همهگیر کووید 19-کمک کند .تاکنون،
 21000دستگاه آیپد که به دادههای بیسیم و رایگان  Rogers LTEمجهز شدهاند خریداری شده و به وسیله هیئت مدیره
مدارس
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-3با بودجهای بیش از  75میلیون دالر که از سوی دولت ایالتی از طریق کمکهزینههای ویژه نیازهای دانشآموزان تامین شده
است ،در میان خانوادههای نیازمند توزیع شدهاند .افزون بر آن ،شرکت  Appleبا مجموعهای از منابع برای کمک به
یادگیری و کار از خانه ،پشتیبانی پیوستهای را به زبانهای فرانسه و انگلیسی به معلمان ،والدین و دانشآموزان ارائه میکند.
این  21000دستگا ِه تحویل داده شده ،افزون بر  200000کامپیوتر و تبلت است که هیئت مدیره مدارس برای دانشآموزان
نیازمند در طول این مدت تامین کردهاند.
 Rogersنیز با هیئت مدیره مدارس ا ُنتاریو همکاری میکند تا اینترنت پرسرعت و کمهزینه را به مستاجری ِن مشمول کمک
مالی و اعضای شرکای تامین مسکن سراسر ا ُنتاریو از طریق برنامه خود با نام  Connected for Successو نیز
پروژه ابتکاری دولت کانادا با نام  Connecting Familiesرا ارائه کند.
همکاریهایی از این قبیل  -میان هیئت مدیره مدارس و شرکتهای فنآوری مانند  Rogers Communicationsو
 - Appleروحیه ا ُنتاریو را به درستی به نمایش میگذارند.
در حالی که ما همچنان به برآورده کردن نیازهای دانشآموزان در سال تحصیلی جاری متعهد باقی میمانیم ،دولت ما
برنامهریزی برای سال تحصیلی  2021-2020را آغاز کرده است .در حالی که سال تحصیلی جاری مطمئنا مانند هیچ چیز
که در گذشته دیدهایم نبوده است ،باید خودمان را برای این حقیقت آماده کنیم که ظاهر یا ح ِس مدرسه در ماه سپتامبر آینده
ممکن است به همان شکل گذشته نباشد.
با در نظر گرفتن ایمنی و تندرستی فرزندان شما به عنوان اصل راهنمای خود ،اجازه دهید به شما اطمینان بدهم که مدارس،
مراکز نگهداری کودکان و اتوبوسهای مدارس پیش از آماده شدن برای خوشآمدگویی دوباره به دانشآموزان و نوآموزان در
ت تعطیلی ،ما
فضاهای عینی خود ،باید به طور کامل تمیز شوند .با وجود احتمال خطر تما ِس بسیار پایین پس از این مد ِ
میخواهیم به همه دانشآموزان امکان دهیم هنگام بازگشت به مدرسه احساس ایمنی و اطمینان داشته باشند.
درباره آموزش ،از طرح پیشنهادی خود برای یک برنامه گسترده آموزش تابستانی که دانشآموزان را قادر خواهد ساخت در
صورت تمایل یادگیری خود را در طول تابستان ادامه دهند ،رونمایی خواهیم کرد .در حالی که بطور معمول بیش از
 100000دانشآموز در آموزش تابستانی شرکت میکنند ،ما میدانیم که دانشآموزان بسیار بیشتری ممکن است بخواهند
آموزش توسط معلم را پس از پایان رسمی سال تحصیلی جاری ادامه دهند .این طرح پیشنهادی بر آموزش گسترده تابستانی،
بازیابی واحدهای درسی ،گزینه ای تازه برای باال بردن سطح کالس ،و برنامههایی برای از بین بردن فواصل و کمکهایی
برای دانشآموزان آسیبپذیر تمرکز خواهد کرد.
دولت ما درک میکند که بیماری همهگیر کووید 19-باعث آشفتگیهایی برای کودکان شده است .ما باید همچنان به نیازهای
عاطفی و روانی همه دانشآموزان توجه کنیم ،حتی اگر هیچگونه نشانههای فوری افسردگی وجود نداشته باشد.
با این هدف ،دولت ما به هیئت مدیره مدارس دستور داده است تضمین کنند کارکنان سالمت روانی و کارشناسان حرفهای ،در
صورت نیاز ،فورا یک گفتگوی امن و سالم را با دانشآموزان انجام دهند .ما مایلیم به شما اطالع دهیم که سازمانهای زیادی
وجود دارند که به کودکانی که با مسائل سالمت روان یا افسردگی روبرو هستند پشتیبانی حیاتی ارائه میکنند .برای مثال،
 Kids Help Phoneخدمات مشاوره و معرفی  24ساعته را در  7روز هفته در سراسر ایالت ارائه می کند .برای
استفاده از این امکان رایگان ،کودکان میتوانند با شماره  ,1-800-668-6868تماس بگیرند یا کلمه  CONNECTرا به
 686868بفرستند.
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-4مراکز نگهداری کودکان و برنامههای  EarlyONبرای کودک و خانواده ،همچنان حداقل تا  6می  2020تعطیل خواهند
بود .من میتوانم به شما اطمینان بدهم که زمانی که درباره بازگشایی تصمیماتی میگیریم ،سالمت و ایمنی فرزندان شما در
ح مقابله و ترمیم ا ُنتاریو در برابر بیماری همهگیر پشتیبانی میکنیم.
باالترین اولویت خواهد بود و از طر ِ
مایلم از معلمان و کارکنان آموزشی که خود را با این شرایط جدید سازگار کرده و نهایت تالش خود را برای ارائه آموزش و
کمک به دانشآموزان ما انجام دادهاند سپاسگزاری کنم .در حالی که نمیتوانیم بگوییم شرایط «عادی جدید» در سیستمهای
نگهداری از کودکان و آموزش ما چگونه خواهد بود ،به شما قول میدهم هیچ تصمیمی گرفته نخواهد شد که پاسخ «بله» به
این پرسش را دربر نگیرد :آیا این تصمیم ،در خدمت سالمت ،ایمنی و تندرستی کودکان و دانشآموزان ما است؟
خیلی ساده ،هیچ پرسشی  -و هیچ پاسخی  -مهمتر از این نیست.
سالم بمانید،

استفان ِلکسه وزیر محترم آموزش

