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 وزشارت آموز

 ریزو

Front Street West  315
Toronto ON  M7A 0B8  

لدین وابھ یر وزنامھ

2020آوریل  28

 —میین گرالدوا

  ید.مانبم سالقه ساب بی ۀرو دول ایندر طتان هایهخانوادو  شما انندرز فما،رم شوایدم صمیم قلب ااز

 . تاس گرفته  قرارور داه رش ازر به آموزاگذی شما در یرپذ اشتیاق و انعطافما تحت تاثیرت ول دشته،گذی هاهفتهطول در 
  ییاناوت .تسا تهشاد امش تشیعم و یگدنز رب 19- یدوو با اثر عمیقی که کویژه، بهه استود نبآسانر  کان که اینیمادمی ام
  ت.اسه بودر شمگیچ آموزشر یمس در انآموزشناد نداد تکراشم

 در را  19- یدووتاثیرات ک ۀردربا هزات تالوتح به طوبرم تاعالطا نیرآخ مراد فهیظو نم ،ویراتنا شزومآ ریزو ناونع به
   تحصیلیت سالولیه و وضعیگیری اادی یهاهرنامب ، انندفرزاز  مراقبت وضوعاتی که مام هنگویژه ، بهارمگذبا ار شماختی
 د.امه خواهد دا ادسخت ۀور دول اینر طد شما ان فرزندشما وز اایت حم به  ماولت دآیند.  مینمیاه بی جار

  و بیتر را تآنهاکه ت اسرادی افنین همچان و آموزانشدن و کاکود  از یکرهرستی ند، ایمنی و ت ماولت دولویتالترین ابا
 ،  کالسدر گیری ادیی لگوه ا بازگشت بر دآموزانانشد از لبا استق ت جهای   زینهگ ر فتن هرر گر نظد رای ند. بکن یک مکم

 هم هنکهیا نیمضت به تبسن نامدهعت رد امواهد بود. ی خعمومت سالمت امامق   ییامناهر ت وثبا  ی،نیه ایمبر پاا یمات متصم
، روشن ندشو می جامان سرد ساله کاره بوب دگشت باز پیش ازانآموزانش دی ایمنز سالمت و امحافظتی راممکن بت اماقدا

 م.ر هستیواو است

 ی به رو 2020می  31ا قل تاحد یالت این اردی ارس عموممدمه ت هاسه اد دستور د ما، دولتاصلاین ن رفتگ ر ر نظ دبا
  بماند.بسته زان آموانشد

  را ا م  میمتصن یاد در مور ،19- یدووک  به وط مربستوراتد لود جو ویراتنا یشکزپ تمالس دشرا لوئسم یسانشراک یهصوت
 فت  پیشردر حالا مکه هند د میند نشان اهرده کومی اخیرا ارائت عمسان سالم که کارشناییوالگ با اینکه. است ه بودهنمارا

 رس دایهکالسه ب با اطمینانر و خطون دنند بوا بتانزآموانشکه دم نیستیی امرحلهدر 19- یدووه کعلی  ر مبارزه دم، ولیهستی
 د.نردبازگ د خو

 هک ینامز زا .تسا هدوب رمتسم ویراتنا در نیوالد تعهد و لی مده . است هنده دآزاربر برای بسیاری از شما که این خم اند می
 یم که اهردافت کرییی دهات گزارشایالاین ر اسین سروالد م، ازیردم کاعالمارس  12ریخ  تار را د یروضحشلیق آموزتع ما

  به کانکود ه ا ک آنجازند.  کنویقآموزش تش ۀام ادخود را بهان ندفرز ا رند تآومل می بع را   خودش تال اکثرحدا نه آنهچگو
 . ندهست وق العاده آرامبخشف یمنبعا ههخانوادین و والد،  ندده یان م واکنش نشنیا جهگیرمهیماری هبه این ب ابقهس بیی شکل
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اخیرا آموزش . ه است شدولمتح  یآمیز قیتتوجه و موف قابل  به شکلزشآمومه ا ادایرا بنامه م برارس،مدطیلی  تعاز آغاز
 رای آنها ب یبعا منتکالیف وان آموزانشد گیریادی ۀاماد جهتم و اکنون ه ای رده کوباره عرض دایالت این ر دم راعلتوسط م

 د. ردگ یین متعی

  راک و آموزشیطالب ه م بر پایههفت در یک آموزانش ر دکا رایا ب ره شدنیبیشیی پها  زمانما، مهبرنای از این وان بخشبه عن
 ه ی برار جگی  همهریام بی بازیآموانش دی هیچلتحصیلا ارغفکه کید کنم ام تایل. میماه ردین ک تعیککود  ملعم لهیسو به هدش نییعت

 فتاد. اهدوار نخخط

 :است هردکن عییزش تآمورا برای ر  زینهادیارد پیشنداقل استاحدا ت مولد

 ی؛ض ریاوشتن ون و نندوا خ برکزتمرا ، بآموزانش هر د برایههفت کار در عت پنج سا:3الس ا کک تمهد کود•

 ی؛عت اجتمامطالعا، و علوم، ضی ریان و نوشتن،ندواکز بر خمر، با تته هفر دار پنج ساعت ک:6 تا  4ی هاکالس•

 ت و مطالعا، علوم، وشتنن و ن نداخو ی،ضریا بر رکزبا تم، ر هفته دساعت کار 10: 8 تا  7ی هاکالس•

 ماعی؛ واجت

 ه هفت کار در ساعت 1.5و   ی،ترمان آموزانش درای کالس ب هرایر هفته بر دکار: سه ساعت 12 تا  9ی هاکالس •

 ی.لتحصیلاغفارو  واحد ها  اخذا تمرکز بر برترمی، آموزان غیانش د برایکالسر ی هبرا

  من این است که ، انتظاراشتد داه خو مدت وجودول اینر ط د آموزشیتجربهر   دیهای فاوتتکه ت اسرک  دل که قابدر حالی
ن  مربیانی که ای ازایلیمد. م شندهواه خاد دتیبانی و مشارکت پشرکنان آموزشیاکر  سایانشان وی معلمسوز زان اآموانش دهمه

 ن ردمحقق کو  پیشی گرفتن ای برها صتفر  همهه ان ب همچننوزاآمانش دکهکنند ین  تضم تاندا یرفتهپذ را شرایط غیرعادی
 به افزایش ه یا نیاز  شدتعیینن تکالیف  بودیکافره ی درباهای ی نگران اگرم.نیر کارند، تشک دیسترس دشانوهبالقی هاییتوانا
 ی ماربی اینول طر  دا ر ممکنرار کم هواهیخیا ممید. بگیرس  تمارسهمدیره  مد یا هیئتیرنیم با مدک میتوصیه  ،یدار دتماس
  کنند. فت میدریا را تیفیک باگیریاد تجربه ییک ما انزآموانش کنیم که دحاصلنان  اطمی تاهیم دگیر انجامهمه

  به زمان ان رای امتح( و روزهاPAای ) رفهحت عالی فهندقیماابا ، مان شماندزر ف برایموزش زمان آننداکثر رساحد به برای
 طول سال ر د ممکن روزهایادعدر تاکثحدما برای ان شندرز فکرد کهواهد ن خضمیتر این امنیم. کمییل بدزش تآمو
 زمان ز بخش ار ، همیشهز ه بیش اونکن ایدند. شاند ماهوای خباقشغول و مگیری ادل یر حادنان  همچ،ری جاصیلیتح

   باشد.و روز دک یامعنی ی به نگر ایی ا، حتم است مهآموزش

 از ی  بسیار کهییهالش از چایکیکنیم، ل تسهی رسا مدی یلطول تعطدر  را آموزشان زم نیمکی تالش ما مکه ی در حال
ی رآو فنا ترنت یبه اینآموزان شناد یضعب ،زورما لاتییجد تاطابترا رصع رد یت حکه تسا نآ دنتس هوربور نآ اب اههخانواد
  ارند.ندی سترسد Learn at Homeه ی بسترس دبرای

کند  ری میهمکا Appleو  Rogers Communicationsهای  تکرش اب ویراتنا تلود که  ما برسانماطالع شبه م وشحالخ
، ونن تاکند.ک ککم 19- ویدیر کوگ  همه بیماریولر ط دهاه خانوادان وآموزانش د آموزشیاییازهن ن شدهردآوبر به تا

یره ئت مدی به وسیله هه و شدریایدند خراهشدز مجه Rogers LTEیگان ا رسیم و یی بهاهاد دکه بهد پ یآاه ستگد 21000
 سارمد

https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
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ه  شدتامینآموزان انشای دای ویژه نیازهه زینهه کمکاز طریق ی ت ایالتول دوی که از سالرون دمیلی 75ز  ا بیشایجه بودبا
 ه ک بکم برای نابعز مای ا وعه مجمبا Appleن، شرکت  بر آونفز. انداه شدازمند توزیع نیایههخانوادیان  در ماست،
 ند. ک میان ارائه آموزانش دین ووالد،  معلمانبهی انگلیسرانسه و  فایه  زبان را بهای انه، پشتیبانی پیوستهز خار کای و یادگیر
 انآموزانش د برایارسمدیره مدت ئ هی که است تبلتامپیوتر وک 200000 رب نوزفا ،هدش هداد لیوتح هاگدست 21000این 
 . نداهردن کمی تاتمدطول این در زمند نیا

Rogers کمک ولمشم نیراجتسم به راینه هز کمت و ع پرسرتنترن تا ایندک یم یرامک هویراتنا سرادم هریدم تئی هاب زین  
 ز  نیو Connected for Success نام انامه خود ببر یقرط زا ویراتنا رسارس مسکن ن امیت  ایشرکاعضای ی و مال

   کند.ارائه را Connecting Families  نام  بااادکانت ولد  ریبتکااپروژه 

 و Rogers Communicationsانند ی مآور فن  ایهرکتارس و شیره مدئت مد هینمیا  -   قبیلز اینای های ریهمکا
Apple - ارند.گذ یم شیامن به یتسرد به ار ویراتنا یهوحر 

 ا ت مول د،نیمما می باقی هدع متلی جاری تحصیر سال دنوزاآمانش د نیازهاینرده کردآوبر به همچنانا مکه ی در حال
 ز چ چید هیماننا مئنحصیلی جاری مطال تدر حالی که س. ه استردز کرا آغا 2021-2020یزی برای سال تحصیلی ر نامهبر
 ه ندآی ربماتپس هام رد سهردم س حای راهظ هک مینک هدامآ تقیق حنیا یارب ار نامدو خدیاب ،تاسه  نبودم ایهید دشتهگذ در که

   نباشد.شتهگذت به همان شکل اسممکن 

، ارس که مدهمبد  به شما اطمینانیده د، اجازه خودی هنماراان اصل  به عنوان شماندزفری رستی و تند ایمننرفتگر ر نظ دبا

 ر دانوآموز و نانآموزانش داره بهوب دییگومدآوشی خن براشده اد پیش از آمارسمدی هاوسکان و اتوباری کودهد نگمراکز

  ام ،یلیطعت تدم نیا زا سپ نییاپ رایسب سامت رطختمال احوجود ا ند. بشوز ی تم کاملوراید به ط، ب خودی نعی ایفضاه

  باشند.اشته دنمینااطی و  ایمناحساسرسه مده بت زگش بام هنگامهی دن امکانوزاآمانش د همهم بهواهیخ می

  در خواهد ساختقادر  را انآموزانشی که دبستان تاآموزشه مه گستردا برنکی یی خود برایشنهادح پاز طر ،آموزشباره رد
 ز بیش ا  معمول طوربه ر حالی کد یی خواهیم کرد.رونما ، نده دامه ادنابستار طول ت را دی خود  یادگیرتمایلت صور

واهند ت بخاستری ممکن ر بیش بسیاانآموزشان د کهنیماد می، ما ندکن یت مرک تابستانی شموزشر آدز آمودانش 100000
 تانی،  تابسهر آموزش گستردبی ادپیشنهح هند. این طر دامهاد جاری تحصیلیپایان رسمی سال ز  را پس ا معلمسطآموزش تو

 ی های کمکو  اصلن فوردی از بین برابی یهاهامبرن ن سطح کالس، و ردبال برای باتازه ای ه ، گزینی درسیاهحدوازیابی با
 ر تمرکز خواهد کرد.یپذآموزان آسیبانش دبرای

  به نیازهای نانید همچبا ام  ت.سه ا  شدکانکودی برای های آشفتگیث باع 19- ویدیر کوگ  همهریبیماکه کند  میرک  د ماولتد
  باشد.وجود نداشته ی گردفسری او فایه  نشانهگونه  هیچی اگرنیم، حته کآموزان توج انش د همهیوان رو  فیعاط

  در ی،ا رفهسان حارشنای و کوانر کارکنان سالمت مین کنندت تض اسهاد دستور دارسمدیره  هیئت مدا بهت مول دف،هدا این ب
 ی ادزیی ها سازمان کهع دهیمالاطا  شمم بهمایلی امند. ه دنجامن اوزامآشناد اب ار ملاس و نما یوتگفگ کی ارو یاز، فت نصور
 ، مثالی ند. براکن ارائه میی ی حیاتیبانپشت  ندستروبرو ه سردگیفیا ا انسالمت روئل ا مسانی که بکاکود  ه بکه  دارند وجود 

 Kids Help Phone ی . براندئه می کارات  سراسر ایالر دهفتهوز ر 7 در ه راساعت 24ات مشاوره و معرفی مخد 
 به را CONNECTمه یا کلد  تماس بگیرن,6868-668-800-1ماره با شند وانت میکودکان ،  امکان رایگانه از ایناداستف

 فرستند.ب 686868

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fabout.rogers.com%2Fgiving-back%2Fconnected-for-success%2F&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=%2BEqRJFWxHYUxrozKyRdFdurPaWiui8rfO7qth0YxSvI%3D&amp;reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Feic%2Fsite%2F111.nsf%2Feng%2Fhome&amp;data=02%7C01%7CStephanie.Rea%40ontario.ca%7Cd007e40f5d454a3af56808d7e9e79062%7Ccddc1229ac2a4b97b78a0e5cacb5865c%7C0%7C0%7C637235053083077129&amp;sdata=XVT4%2F6N3lk7mBTae21ZjI49s%2FAZLp7TU2aMRZCC381s%3D&amp;reserved=0
https://kidshelpphone.ca/
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واهند عطیل خت 2020می  6 ا قل تاحدنان همچ، ه خانوادک و کودبرای EarlyONی هامهبرنا کودکان و ریاهد نگمراکز
 ر دا ان شمندفرزت و ایمنی سالم   ، ریمگی یمی تمیماتص ی اره بازگشایرب د کهیمانزکه م هبدن مینااط به شما توانم می من بود.
 .  نیمک مینی تیبار پشگی مه هیرامیب ربارب رد ویراتنا میمرت و لهباقم حرط زا و بود هدوات خیلواورین باالت

رائه آموزش و  برای ا راایت تالش خود نهه وردر کزگا سادید را با این شرایط جکه خودی شارکنان آموزو کعلمان ز ممایلم ا
 ی ها یستمر س د« جدیددی»عام شرایط  بگویینیموات مینکه ر حالی دم.  کنریزا سپاسگندااده دنجاما  ما انآموزانش به دکمک
 به  له« پاسخ »بکه شد هدوانخه رفتگ ی م هیچ تصمیمهدمیول قا  به شم، ما چگونه خواهد بودآموزشدکان و ی از کوارهدنگ
 ست؟ا ما انوزآمانش دکان و کودیرستندی و تایمن،  سالمتخدمت تصمیم، در ینآیا ا :  نگیردرا دربر پرسش این

 ت. ز این نیستر ا مهم - ی  پاسخچ هیو - ی هیچ پرسش ه،ادخیلی س

  ،یدمانم بسال

 شآموز ترممح ریزوسه کلن افتسا
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