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واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ—
اﯾن ﻧﺎﻣﮫ را در ﺣﺎﻟﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻣﯽﻧوﯾﺳم ﮐﮫ ﻓﻘط دو ھﻔﺗﮫ دﯾﮕر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﻣﯽ ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  2020-2019ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت .ﺑﺎ
وﺟود ﭼﺎﻟشھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ در واﮐﻧش ﺑﮫ ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-ﺑﺎ آﻧﮭﺎ روﺑرو ﺑودهاﯾم ،ﻣن ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﺟدﯾت و روﺣﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫام .ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ آﺳﺎن ﻧﺑوده اﺳت ،وﻟﯽ ﺗﻌﮭد ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻓرزﻧدانﺗﺎن در طول ﭼﻧد ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﻧده ،ﺳﺎزﻧده و
ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺗﺷوﯾﻖ ﮐﻧﻧده ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺳﻼﻣت ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ و ﺗﺿﻣﯾن اداﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد.
ﻧﻘش ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن و ﺳرﭘرﺳﺗﺎن ،در ﻣﺣﻘﻖ ﮐردن اﯾن اﻣر ،ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت.
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﺎﻧﻧد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ  10ﻣﺎه ﭘﯾش آﻏﺎز ﺷد ﻧﺑﺎﺷد.
اﻣروز ﻣن ﺑرﻧﺎﻣﮫ دوﻟتﻣﺎن را ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﺑﯽﺧطر ﻣدارس اﻋﻼم ﮐردم .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ اُﻧﺗﺎرﯾو ﺑﮫ طور آﺷﮑﺎر در ﯾﮏ ﻣﺳﯾر
ﻣﺛﺑت از ﻧظر واﮐﻧش ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﯾوع ﮐووﯾد 19-ﻗرار دارد ،ھدف ﻣن ﺣﺻول اطﻣﯾﻧﺎن از آن اﺳت ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم آﻣوزش ﺑﮫ ﺻورت
ﺑﯽﺧطر ﺑرای ھﻣﮫ ﺳﻧﺎرﯾوھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر آﻣﺎده اﺳت .ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن اﻣر ،ﻣن از ھﯾﺋتھﺎی ﻣدﯾره ھﻣﮫ
ﻣدارس ﺧواﺳﺗﮫام ﺑرای ﺳﮫ ﺳﻧﺎرﯾو ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﻧد:
•
•
•

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ آﻣﻮزش در ﮐﻼس درس ﻣﺘﻌﺎرف و ﻋﺎدی ،ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ،
اداﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه دور ،ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزش زﻧﺪه و ھﻤﺎھﻨﮓ آﻧﻼﯾﻦ ،و؛
ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه اراﺋﮫ ﮐﮫ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺠﺎزی ﺗﺮﮐﯿﺐﺷﺪه ﺑﮫ ﮐﻼس
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﮫ  15ﻧﻔﺮ در ھﺮ
ﮐﻼس ﻣﺤﺪود ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

اﻣﯾدوارﯾم ﺑﮭﺑود وﺿﻌﯾت ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ اداﻣﮫ ﺧواھد ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس اﺟﺎزه ﺧواھد داد ﺗﺎ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷراﯾط اﻣن
ی ﺳﻼﻣت  -ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯾز ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن
ﻣﮭﯾﺎ ﺷد ،وارد ﯾﮏ ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﺗﻌﺎرف ﮐﻼس درس ﺷوﻧد .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺣﻠﯽ و ﻣﻧطﻘﮫا ِ
درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده از ﺳوی وزارت آﻣوزش  -ﺑﮫ ﺷﮑل ﮔﯾری ﻣﺳﯾر ﭘﯾش رو ﮐﻣﮏ ﺧواھﻧد ﮐرد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود واﻗﻌﯾﺎت
ﻣوﺟود در ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺷوﻧد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧود را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل وزارت اﯾﺟﺎد ﺧواھﻧد ﮐرد ،ﻣﯽﺧواھم ﺑرﺧﯽ اﺻول
اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺻدور اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﯾم اﻋﻼم ﮐﻧم.
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-2ﻧﺧﺳت ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔزﯾﻧﮫای را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻟدﯾن ﺑﺎﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾم .ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑرای ﻣن روﺷن
ﮐردﯾد ،و ﻣﺎ ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻓرﺻت را ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻓراھم ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺗﺎن را اﻧﺟﺎم دھﯾد .ھرﮔوﻧﮫ ﺷرﮐت در ﮐﻼس
ﺣﺿوری ،داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺑود .ﻣﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ را ﺗﻘوﯾت ﺧواھﯾم ﮐرد ،دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ ﻓنآوری ﺑرای
ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﻓراھم ﺧواھﯾم ﮐرد ،و از ﯾﺎدﮔﯾری زﻧده ﻣﻧظم و ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت آﺷﮑﺎر ﺑرای ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﻔﯾد اﺳت
ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﯾم ﮐرد .دوﻟت ﻣﺎ ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از واﻟدﯾن اداﻣﮫ ﺧواھد داد و ﺑر اﯾن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣوﺛر ﭘﺎﻓﺷﺎری ﻣﯽﮐﻧد.
دوم ،اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﻻﺗرﯾن اوﻟوﯾت ﻣﺎ ﺗﻧظﯾم
ﺷد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دوﻟت ﺑودﺟﮫ ﺧﺎﻟص ﺗﺎزهای را ﺑرای ﺗﻣﯾزﮐﺎری ،ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺗﻣﯾزﮐﺎری ،و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑرای
اﺳﺗﺧدام ﺳراﯾداران ﺑﯾﺷﺗر را اﻋﻼم ﮐرد ﺗﺎ اﯾﻣﻧﯽ ﻣدارس را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .و ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺎ در ﭘﯽ ﻣﺷﺎوره
ﮔﺳﺗرده ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ارﺷد ﺳﻼﻣت ﭘزﺷﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﻼﻣت در ﻣﯾز ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﮐووﯾد ،19-ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﻣﺎر ،ﺷرﮐﺎی ﺑﺧش آﻣوزش ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺧط ﻣﻘدم ،واﻟدﯾن و داﻧشآﻣوزان اﯾﺟﺎد ﺷد.
ﺳوم ،دوﻟت ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ داﻧشآﻣوزان ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﻣورد ،ﻣﺎ
 10ﻣﯾﻠﯾون دﻻر در ﺑودﺟﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺗﺎزه ﺑرای ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آﺗﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗﺎ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺎﺛﯾر ﮐووﯾد 19-ﺑر ﺳﻼﻣت و ﺗﻧدرﺳﺗﯽ رواﻧﯽ ،اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻓﻌﺎل از داﻧشآﻣوزان ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺳﺎل داﻧشآﻣوزان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﻌﯾن ﺷده ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺧواھﻧد داﺷت ،ﭼون دوﻟت ﻣﺎ
ﻣﺑﻠﻐﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  50ﻣﯾﻠﯾون دﻻر را در ﺣﻣﺎﯾت از ﺳﻼﻣت داﻧشآﻣوزان ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن درﻣﺎﻧﯽ
آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﮐردهاﻧد ﮐﮫ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻧﺎﺷﯽ از ﮐووﯾد ،19-ﮐﻣﮏھﺎی ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺑﺎﯾد اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن ﺑودﺟﮫ
ﻣﯽﺗواﻧد از ﺳوی ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﺑرای اﺳﺗﺧدام ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﻼﻣت رواﻧﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان در
اﯾن ﺷراﯾط ﺳﺧت ،ﮐﺎھش زﻣﺎنھﺎی اﻧﺗظﺎر ،و ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم داﻧشآﻣوزان ﺷﺎﯾﺳﺗﮕﯽ
آﻧﮭﺎ را دارﻧد.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣدرﺳﮫ ،ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾتھﺎ از داﻧشآﻣوزا ِن دارای ﻧﯾﺎزھﺎی وﯾژه آﻣوزﺷﯽ را در اوﻟوﯾت ﻗرار ﻣﯽدھد ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﮔذار ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ،ھﻣراه ﺑﺎ اﻟزام ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ از ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣوزش اﻧﻔرادی ) (IEPsو ﮐﻣﯾﺗﮫھﺎی ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ،
اﺳﺗﻘرار و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ) (IPRCsﭘﯾروی ﻣﯽﺷود ،و دﺳﺗور ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ،آﻣوزش ﺗﻣﺎم وﻗت ﺣﺿوری را
ﺑرای داﻧشآﻣوزاِن دارای ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺳطوح ﻧﯾﺎز ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن از ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﻣﯽﺧواھﯾم ﺑﺎ ﺷرﮐﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣراﮐز درﻣﺎن ﮐودﮐﺎن ھﻣﮑﺎری ﮐﻧﻧد ﺗﺎ داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺧود ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا
ﮐﻧﻧد.
ﭼﮭﺎرم ،ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺑودﯾم ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎدﮔﯾری در ﺧﺎﻧﮫ را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐردﯾم ،ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑرای ﭘﯾروز ﺷدن ﺗﻼش ﮐردﻧد و ﺑﮫ
ﺳرﻋت ﺧود را ﺗطﺑﯾﻖ دادﻧد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ﺗدرﯾس آﻧﻼﯾن و اﺑزارھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎل را ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد و ﺳﺎﯾر ﻣﻧﺎﺑﻊ را
ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد ﺗﺎ از ﯾﺎدﮔﯾری ﭘﯾوﺳﺗﮫ داﻧشآﻣوزان در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد
ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﯾم ،طوری ﮐﮫ ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﻓنآوری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،و ھﻣﮫ ﻣدارس ﺑﮫ اﯾﻧﺗرﻧت
دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻣن اﻋﻼم ﮐردم  15ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ھﯾﺋت ﻣدﯾره ﻣدارس ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺧرﯾد ﺗﺟﮭﯾزات و ھﻣراھﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ
ﻋﺻر دﯾﺟﯾﺗﺎل اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﯾن ﺑودﺟﮫ ﺟدﯾد ﺑرای ﺗﺎﻣﯾن ﮐﺎﻣﭘﯾوﺗر ﺑرای  35000ﮐﻼس درس و ﺗﺿﻣﯾِن دﺳﺗرﺳﯽ
داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ اﺑزارھﺎی ﻻزم ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ آﺗﯽ ،ﺻرف ﺧواھد ﺷد.
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-3ﭘﻧﺟم ،اﻣروز ﻣن اﻋﻼم ﮐردم ﮐﮫ دوﻟت در زﻣﯾﻧﮫ آﻣوزش ﺑﯾش از ھر زﻣﺎن در ﮔذﺷﺗﮫ ﺧرج ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺳﺎل ،اﻋﺎﻧﮫھﺎی وﯾژه
ﻧﯾﺎزھﺎی داﻧشآﻣوزان ،ﺑﮫ ﺻورت ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫ  736ﻣﯾﻠﯾون دﻻر اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺎ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای را در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت
رواﻧﯽ ،آﻣوزش ﺧﺎص و ﻓنآوری ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ – ھﻣﮫ ھﯾﺋتھﺎی ﻣدﯾره ﻣدارس از اﻓزاﯾش ﯾودﺟﮫ
ﻣﻧﺗﻔﻊ ﺧواھﻧد ﺷد – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺳﺎل ﭘﯾشرو آﻣﺎده ﻣﯽﺷوﯾم.
ﻣﺎ ھرﮔز از ﺗﻌﮭد ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧشآﻣوزان اُﻧﺗﺎرﯾو  -ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﻼﻣت و اﯾﻣﻧﯽ آﻧﮭﺎ  -ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از آﻧﮭﺎ در ﻣﺳﯾر
ﯾﺎدﮔﯾریﺷﺎن  -و ﺑرای آﻣﺎدهﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺑرای ﻣوﻓﻘﯾت در آﯾﻧده ﭼﺷمﭘوﺷﯽ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد.
از واﻟدﯾن ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻣوزﺷﯽ ،و ﮔروهھﺎ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ،دﯾدﮔﺎهھﺎ ،و ﺗﻌﮭدﺷﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ ﻣدارسﻣﺎن و ﻣوﻓﻘﯾت داﻧشآﻣوزان
ﺳﭘﺎﺳﮕزارﯾم.
ﺑﺎ آرزوی ﯾﮏ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭘرﺑﺎر،

اﺳﺗﻔﺎن ِﻟﮑﺳﮫ وزﯾر آﻣوزش

