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Drodzy rodzice z Ontario,
Piszę do Was w tym bezprecedensowym czasie.
Najważniejszym priorytetem rządu jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
mieszkańcom Ontario, w tym naszym studentom i nauczycielom. Współpracując z
naszymi partnerami i wszystkimi szczeblami władzy rządowej, zrobimy wszystko, aby
zrealizować ten imperatyw.
Odkąd dowiedzieliśmy się o COVID-19, władze prowincji Ontario pilnie monitorują
rozwijającą się sytuację w celu ochrony zdrowia i zapewnienia dobrobytu wszystkim
mieszkańcom naszej prowincji. Podjęliśmy również zdecydowane działania, aby
zapewnić, że prowincja będzie przygotowana na każdy scenariusz.
W związku z tym 12 marca 2020 r., w oparciu o zalecenie dr Davida Williamsa, naczelnego
dyrektora do spraw medycznych w prowincji Ontario, wydałem rozporządzenie ministerialne,
aby zamknąć wszystkie szkoły finansowane ze środków publicznych w prowincji do 6
kwietnia 2020 roku. Nasz rząd podjął zdecydowane działanie — jako jedna z pierwszych
jurysdykcji w uprzemysłowionym świecie, w których zamknięto szkoły — w celu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.
Jesteśmy również pierwszą prowincją w Kanadzie, która ogłosiła stan wyjątkowy. Niniejsza
deklaracja na mocy Ustawy o zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności zwiększa
możliwości prowincji Ontario wspierania naszych bohaterskich pracowników pierwszej
linii, gdy cały czas stawiają czoła temu wyzwaniu z pełnym zaangażowaniem.
Chociaż okres ten cechuje się niepewnością, mam nadzieję, że list ten w pewnym stopniu
odpowie na niektóre pytania wielu rodziców.
Chociaż wirus ten został scharakteryzowany i omówiony w dużej mierze w kategoriach
fizycznych skutków, uważam, że musimy pogodzić się z tym, że poczucie strachu istnieje i
zareagować na obawy, jakie mogą odczuwać Państwa dzieci, szczególnie młodsi uczniowie.
Dowiedzieliśmy się bezpośrednio od wielu z nich i ich rodziców, że reakcje te wywoływane
są niepewnością i zwiększoną ekspozycją w mediach, która prowadzi do większej liczby
pytań niż odpowiedzi.
W tym czasie zachęcam do kontynuowania otwartych rozmów z dziećmi na temat COVID-19
i dawania im do zrozumienia, że ich reakcje w tym okresie — jakkolwiek byłyby one
emocjonalne — są zrozumiałe i normalne. Istnieje wiele materiałów, z których zarówno
Państwo jak i Państwa dzieci możecie skorzystać, w szczególności infolinia Kids Help
Phone, która jest jedyną krajową usługą wsparcia w Kanadzie działającą przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu.
Oferuje ona profesjonalne doradztwo, informacje i skierowania oraz zapewniane przez
wolontariuszy wsparcie SMS-owe dla młodych ludzi w języku angielskim i francuskim.
Prosimy odwiedzić witrynę internetową dostępną pod adresem www.kidshelpphone.ca,

zadzwonić na numer 1-800-668-6868 lub wysłać wiadomość tekstową o treści CONNECT
na numer 686868.
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z Was zastanawia się, w jaki sposób zapewnimy uczniom kontynuację nauki podczas ich
nieobecności w klasie.
Jako pierwszy krok do zapewnienia nieprzerwanej nauki dzieciom, nasz rząd uruchomił
portal internetowy poświęcony temu celowi i zapewniający dostęp do szerokiej gamy
zasobów edukacyjnych dla wszystkich uczniów od przedszkola do klasy 12.
Ten portal internetowy, który jest dostępny pod adresem Ontario.ca/learnathome, umożliwia
uczniom uczęszczającym do poszczególnych klas kontynuowanie nauki podczas
nieobecności w szkole. Zasoby te są opracowywane przez dydaktyków z prowincji Ontario,
a podstawą materiałów dla wszystkich klas są główne wytyczne edukacyjne. Dla uczniów
szkół średnich zapewniamy dostęp do kursów online bezpośrednio na podstawie programów
nauczania w Ontario.
Chociaż szkoły finansowane ze środków publicznych podlegają nakazowi zamknięcia do 6
kwietnia, zmienność sytuacji związanej z COVID-19 oznacza, że przygotowujemy się na
wypadek przedłużenia okresu zamknięcia.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić uczniom możliwość kontynuowania zajęć i
zdobywania punktów zaliczeniowych, nawet jeśli nie będziemy w stanie być fizycznie obecni
w klasach. Ontario jest wiodącą jurysdykcją w zakresie dostępności i bogactwa kursów
online, dlatego będziemy nadal wykorzystywać te narzędzia i inne materiały w celu
promowania kształcenia i rozwoju uczniów. Współpracujemy z zarządami szkół, aby
zapewnić uczniom, którzy obecnie nie mają dostępu do komputerów, możliwość korzystania
z technologii potrzebnej do uczestnictwa.
Wiemy, że rodzice dzieci będących w ostatniej klasie szkoły, mogą odczuwać niepewność,
czy ci uczniowie będą w stanie ukończyć szkołę. Chcemy to wyjaśnić: dwutygodniowe
zamknięcie szkół i rozwój sytuacji związanej z COVID-19 nie będą miały wpływu na
możliwość ukończenia szkoły przez uczniów ostatniej klasy. Na przykład anulowałem oceny
EQAO w tym roku szkolnym. Zatwierdziłem także zmianę wymagań dotyczących
ukończenia szkoły, dlatego ukończenie testu umiejętności czytania i pisania w szkole
średniej w Ontario (OSSLT) nie stanowi przeszkody dla uczniów na drodze do ukończenia
szkoły. Współpracujemy również z Ministerstwem Szkół Wyższych i Uniwersytetów oraz
Ministerstwem Pracy, Szkoleń i Rozwoju Umiejętności, aby zapewnić, że absolwenci szkół
średnich mogą kontynuować naukę (w tym staż, kolegium i uniwersytet), niezależnie od
sytuacji w tym semestrze.
W tej chwili ważniejsze niż kiedykolwiek jest podejmowanie wszelkich środków ostrożności,
aby po powrocie do szkół uczniowie zastali tam bezpieczne i zdrowe środowisko.
Ministerstwo Edukacji zapewnia wszystkim zarządom szkół dostęp do środków finansowych
na potrzeby dokładnego sprzątania obiektów szkolnych, ośrodków opieki nad dziećmi i
autobusów szkolnych. Po upływie okresu zamknięcia szkół zminimalizujemy ryzyko dla
uczniów i naszych nauczycieli.
Osoby powracający z podróży z miejsc poza Kanadą muszą w pełni przestrzegać zaleceń
dr. Williamsa, naczelnego dyrektora do spraw medycznych w prowincji Ontario,
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-3i odbyć 14. dniową kwarantannę przez po powrocie. Oznacza to pozostanie w domu i
unikanie kontaktu z innymi, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby wśród członków
Państwa rodziny, którzy mogli nie podróżować z Państwem, lub wśród Państwa
społeczności.
W przypadku gdy Państwo lub członek rodziny macie objawy koronawirusa (COVID-19) lub
byli Państwo w bliskim kontakcie z kimś, kto ma objawy, oprócz odbycia kwarantanny
prosimy wykonać test samooceny na stronie ontario.ca/coronavirus, aby pomóc ustalić, jak
szukać dalszej opieki. Ta strona zapewni Państwu również wszystkie informacje niezbędne
do zachowania zdrowia i bezpieczeństwa.
Rząd prowincji Ontario dokłada wszelkich starań, aby wszyscy mieszkańcy Ontario byli
bezpieczni w tym trudnym czasie. Jako minister edukacji zapewniam Państwa, że będę
podejmować decyzje na podstawie faktów naukowych, najlepszych porad specjalistów w
dziedzinie zdrowia publicznego i zawsze z myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie Państwa
dzieci.
Podczas naszej pracy będziemy Państwa informować na bieżąco.
Bądźcie bezpieczni.

Minister Edukacji Stephen Lecce

