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واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
اﻣﯾدوارم ھﻣﭼﻧﺎﻧﮑﮫ اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﻋﻠﯾﮫ وﯾروس ﮐووﯾد 19-اداﻣﮫ ﻣﯾدھد ،ﺷﻣﺎ و ﺧﺎﻧوادۀ ﺷﻣﺎ اﺳﺗوار و ﺗﻧدرﺳت
ﺑﺎﺷﯾد .
از اوﻟﯾن ﺑﺎری ﮐﮫ ﭘس از ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری دوﻟت در ﻣورد ﺑﺳﺗن ﻣدارس و ﻣﺣﺎﻓظت از ﺟﺎن داﻧش آﻣوزان ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و
ﻣﮑﺎﻧﮭﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑراﯾﺗﺎن ﻧوﺷﺗم ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﯾش از ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﻣﯾﮕذرد .در اﯾن ﭼﮭﺎر ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﺳﯾﺎری
ﭼﯾزھﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﭘﺎﯾدار ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐوﺷش ﯾﮑﭘﺎرﭼﮥ اوﻟﯾﺎ ،داﻧش آﻣوزان و ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑرای
اﻣﻧﯾت ﺑﺧﺷﯾدن ﺑﮫ ﺟواﻣﻊ ﻣﺎ و اﯾن اﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳراﺳر اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑوﺿوح ﻣﺗﺣول ﺷده اﺳت و ﻣن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺗﺧرم ﮐﮫ در ھﻔﺗﮫ ھﺎی اﺧﯾر اﯾن
روﻧد ﺑﮫ ﺟﮭت ﻣﺛﺑﺗﯽ ﮔراﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .از اﺑﺗدای ﺷﯾوع ﮐووﯾد ،19 -ھر اﻗداﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺟﺎم داده اﯾم ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾن
اﺻل زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑوده اﺳت ﮐﮫ ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ وھﻣﭼﻧﯾن در ﮐﻧﺎر آن ﺷﻣﺎ و ﺟواﻣﻊ ﺷﻣﺎ را ﺳﻼﻣت ﻧﮕﮫ دارﯾم .ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ،ھﻣﮥ ﻣﺎ
ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯾﮑﻧﯾم.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ اﻣروز از آن روﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردﯾم ،ﭘﯾرو ﺗوﺻﯾﮥ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﻋﻠوم و ﭘزﺷﮑﯽ  -ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ ﻣدﯾر ارﺷد
ﭘزﺷﮑﯽ ،ھﺎﺳﭘﯾﺗﺎل ﻓور ﺳﯾﮏ ﭼﯾﻠدرن و ﺟدول دﺳﺗورات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد ،19 -رھﻧﻣودھﺎﺋﯽ را ﻣﻘرر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺑﮫ داﻧش
آﻣوزان اﺟﺎزه ﻣﯾدھد در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر در ﺳراﺳر اﯾن اﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﺑﮫ ﮐﻼﺳﮭﺎی درس ﺧود ﺑﺎز ﮔردﻧد .اﯾن ﻣوارد ﻋﺑﺎرﺗﻧد
از :
●
●
●

ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ ﮐﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻣدارس اﺑﺗداﯾﯽ دوﻟﺗﯽ ،ﭘﻧﺞ روز در ھﻔﺗﮫ،
اﺟﺎزۀ ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﮐﺛر دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻟﮕوی ﺳﺎزﮔﺎر ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ ﻣدارس ﺑرای ﭘﻧﺞ روز در ھﻔﺗﮫ
در ﻣﺣل ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در رﯾﺳﮏ ﮐﻣﺗری ﻗرار دارﻧد ،و
اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ داﺷﺗن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب ﺑﯾن ﮐﻼﺳﮭﺎی ﺣﺿوری و آﻣوزش آﻧﻼﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ و آزادی ﻋﻣل ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن
اﻧﺗﺧﺎب در ﺗﻣﺎم طول ﺳﺎل.

ﺑﮭﺗرﯾن ﺗوﺻﯾﮥ ﭘزﺷﮑِﯽ ﻣوﺟود ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣدارس ﺑرﮔرداﻧﯾم .ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ ﮐووﯾد -
 19آﺳﯾب ھﺎی ﻋﻣﯾﻘﯽ را ﺑرای داﻧش آﻣوزان اﻧﺗﺎرﯾو در ﺑرداﺷﺗﮫ اﺳت.
ﺎی
درﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯾﮥ اﻣروز ،ﻣن و اﺳﺗﺎﻧدار از ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺧود ﺑرای ﺑﺎزﮔرداﻧدن ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﮐﻼس ھﺎی درس ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ھ ِ
ﭼﺷﻣﮕﯾِر ﺟدﯾد و اﺳﺗﻘرار ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن اﻣﻧﯾت و ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗن آﻧﮭﺎ ﺗﺎ ﺣد اﻣﮑﺎن  ،روﻧﻣﺎﺋﯽ
ﮐردﯾم.
دوﻟت ﺑﯾش از  300ﻣﯾﻠﯾون دﻻر ﺑرای ﺧرﯾد ﻣﺎﺳﮏ و دﯾﮕر اﻗﻼم ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ،اﻓزاﯾش ﺗﻌداد ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد
ﺑﮭﺳﺎزی ﺷده ﺑرای ﻧظﺎﻓت و ﮐﺎرﻣﻧدان ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﻣدارس و اﺗوﺑوﺳﮭﺎی ﻣدرﺳﮫ و آﻣوزش ﺷﻐﻠﯽ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻣﻧﯾت و
ﺑﮭداﺷت ﺑرای ھﻣﮥ ﮐﺎرﻣﻧدان اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت.

…/2

-2ﻋﻼوه ﺑر آن ،اﻧﺗﺎرﯾو در ﺗﺎﻣﯾن ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑﺎ  500ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣِﯽ ﺳﯾﺎر ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻖ ﺑﺎ رﯾﺳﮏ ﺑﺎﻻﺗر ﻣﺳﺗﻘر
ﻣﯾﺷوﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺷده ،ﮔرﻓﺗن آزﻣﺎﯾش و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮑﯽ در ﻣدارس ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ،ﻣﻧﺣﺻر ﺑﻔرد ﺧواھد
ﺑود .در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﻣﺎ و درک ﺑﮭﺗراز اﯾن رﯾﺳﮏ ،آزﻣﺎﯾش ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﺑر روی
داﻧش آﻣوزان ﻓﺎﻗد ﻋﻼﺋم ﺑﯾﻣﺎری در دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺎ را اﻧﺟﺎم ﺧواھد داد.
ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﮐﺎﻣل ﺗواﻓﻘﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺑﮭداﺷت و ﺳﻼﻣت ﮐﮫ اﻣروز از آن روﻧﻣﺎﺋﯽ ﺷد ،ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑوده ،ﺗوﺳط ﻋﻠم ﭘزﺷﮑﯽ اطﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﺷده اﺳت و در ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺗﻐﯾر ﺑودن ﺗﮭدﯾد ھﺎی ﮐووﯾد 19-اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾر اﺳت .ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑدھم
ﮐﮫ ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﺋﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ واﻗﻌﯾت در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﯾن وﯾروس آﻣﺎده اﯾم.
اﯾن رھﻧﻣود ﺑﺎ اراﺋﮥ ﺷﻔﺎﻓﯾت در ﻣوارد زﯾر ،داﻧش آﻣوزان را ﺳﻼﻣت ﻧﮕﮫ ﻣﯾدارد:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ﻏرﺑﺎﻟﮕری ﺷﺧﺻﯽ ،
ﺗﻘوﯾت ﺑﮭداﺷت دﺳﺗﮭﺎ ﺑرای داﻧش آﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ،
ﮔذاﺷﺗن ﻣﺎﺳﮏ ﺑﺻورت اﺟﺑﺎری ﺑرای ﺳطوح  4ﺗﺎ ،12
وﺳﺎﺋل ﻣﺣﺎﻓظت ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ذﺧﯾره ای از ﻣﺎﺳﮏ ھﺎی ﭘﺎرﭼﮫ ای ﺑرای داﻧش
آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ آن اﺣﺗﯾﺎج داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد،
ﭘﺎ ﻓﺷﺎری ﺑر ﮔروھﺑﻧدی داﻧش آﻣوزان در ﺟﮭت ﮐﺎھش ارﺗﺑﺎط در ﺧﺎرج از ﮐﻼس،
ﺣﻔظ ﻓﺎﺻﻠﮫ ،
اﻓزاﯾش ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐردن و ﻧظﺎﻓت ﻣراﮐز و اﺗوﺑوﺳﮭﺎ ی ﻣدرﺳﮫ ،ﺑﻌﻼوۀ اﺳﺗﺧدام  900ﻧظﺎﻓﺗﭼﯽ دﯾﮕر
ﻣﺣدودﯾت ﺑرای ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﻧدﮔﺎن،
ﭘﯾش ﺛﺑت ﻧﺎم ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﺑﺎزﮔﺷﺎﺋﯽ ﻣدارس.

ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺧش ﺑﮭداﺷت روﺣﯽ داﻧش آﻣوزان ﮐﮫ ھﻣﮕﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾﺎز ﺣﯾﺎﺗﯽ ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷت داﻧش آﻣوزان ﺑﮫ
ﻣدرﺳﮫ ﭘس از ﻣﺎھﮭﺎی ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و اﺿطراب ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﯾوع ﮐووﯾد  19-ﺑوﺟود آﻣد ،واﻗف ھﺳﺗﯾم ،اداﻣﮫ ﺧواھﯾم داد .ﺗﻧﮭﺎ در
ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﻣﺑﻠﻎ  20ﻣﯾﻠﯾون دﻻر اﺿﺎﻓﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺑﺧش ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾدھﯾم ﺗﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﻣﮏ ھﺎی ﮐﻧﺷﮕراﯾﺎﻧﮥ ﺧود را
ﺑﮫ داﻧش آﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد ،ﻋرﺿﮫ ﮐﻧﻧد .داﻧش آﻣوزان ﺑطور ﭼﺷﻣﮕﯾری ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑﮭداﺷت
روان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن آن دﺳﺗرﺳﯽ ﺧواھﻧد داﺷت و ﻣﺎ  50ﻣﯾﻠﯾون دﻻر را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯾدھﯾم ﮐﮫ در
اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑوده اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮥ ﺷروع ﻣﺟدد ﻣدارس ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﮭﻣﯽ را ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺧﺎص در ﻧظر ﻣﯾﮕﯾرد ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ اﻟزام ﺑﮫ
ﺷرﮐت آﻧﺎن در ﮐﻼس ھﺎ ﺑرای  5روز ھﻔﺗﮫ در ھر دو ﻣدارس اﺑﺗداﺋﯽ و ﻣﺗوﺳطﮫ .ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن در اﯾن ﻣورد ﮐﮫ ﺛﺑﺎت
اھﻣﯾت دارد ،ﺷﻔﺎف ھﺳﺗﻧد و اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن اراﺋﮫ ﺧواھﯾم ﮐرد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﻣواره اﻋﻼم ﮐرده اﯾم ،در ﻣورد ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺧود ﻧﺳﺑت ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان اﻧﺗﺎرﯾو ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﺧواھﯾم ﮐرد .ﺑﺎ
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﻣﺳﺎل ﺑﻠﮑﮫ در آﯾﻧده ﻧﯾز ﻣوﻓﻖ ﺧواھﻧد ﺑود.
ﻣﺎﯾﻠم از ﺷﻣﺎ اوﻟﯾﺎی اﻧﺗﺎرﯾو ﺑرای ﺳﺧت ﮐوﺷﯽ ،ھﻣﻔﮑری و ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺷﺗرک در ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎزﮔﺷت اﻣن داﻧش آﻣوزان
ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ در ﻣﺎه ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر ،ﺗﺷﮑر ﮐﻧم.
ارادﺗﻣﻧد
ﺟﻧﺎب اﺳﺗﻔﺎن ﻟﭼﮫ
وزﯾر آﻣوزش

