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واﻟدﯾن ﮔراﻣﯽ،
ﻣﺎ ﻣﺗﻌﮭد ھﺳﺗﯾم اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﺑﺎزﮔﺷت داﻧشآﻣوزان ،ﻣﻌﻠﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ اﯾﻣﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﻧﯾﻧدازد .طرح
ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎ ﺑرای ﺑﺎزﮔﺷﺎﯾﯽ ﻣدارس ﮐﺷور ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود ﮐﺷور ﺑﮫ ﺳﻣت رﻋﺎﯾت ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﯾروﻣﻧد و ﺗﺄﻣﯾن
ﺑودﺟﮫ ﺑرای ﺗﮏ ﺗﮏ داﻧشآﻣوزان ھداﯾت ﺷود.
ﻗرار اﺳت ﺑرای ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ) ،(PPEﻧظﺎﻓت ﺑﯾﺷﺗر ﻣدارس و اﺗوﺑوسھﺎ ،ﺑﮭﺑود ﺗﮭوﯾﮫ و اﺳﺗﺧدام ﭘرﺳﻧل
ﻧظﺎﻓت و ﮐﺎدر آﻣوزش ﺑﯾﺷﺗر ،ھزﯾﻧﮫ ﺻرف ﮔردد .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﯾن در ﺣﺎل اﺗﺧﺎذ ﭘروﺗﮑلھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﺑرای
ﻣدارس ﺧود ،از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﺧدام ﺣداﮐﺛر  500ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ،اﻋﻣﺎل ﺳﯾﺎﺳت ﻣﺎﺳﮏ زدن ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺑﺎری ﺑرای ﭘﺎﯾﮫھﺎی
 4-12و ﯾﮏ اﺳﺗراﺗژی آزﻣﺎﯾش ﻧظﺎرﺗﯽ ﺑرای داﻧشآﻣوزان دﺑﯾرﺳﺗﺎن ھﺳﺗﯾم .ﻣﺎ اﻋﺗﻘﺎد دارﯾم اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از
ﺑﺎزﮔﺷت ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﺑﮫ ﮐﻼسھﺎی درس ﻣﺎ ﺿروری اﺳت.
ﺻﺑﺢ اﻣروز ،دوﻟت ﻣﺎ ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺣوه ﺟﻠوﮔﯾری و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺷﯾوع ﮐووﯾد  19در ﻣدارس و ﺣﻔظ اﯾﻣﻧﯽ ﮐودﮐﺎن را
اﻋﻼم ﮐرد .اﯾن ﺳﻧد از ﻣﺷﺎوره ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﭘزﺷﮑﯽ و ﻋﻠﻣﯽ  -از ﺟﻣﻠﮫ رﺋﯾس ارﺷد ﭘزﺷﮑﯽ اداره ﺑﮭداﺷت  -ﺑﮭرهﻣﻧد
ﺷده اﺳت.
طﺮح ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪه از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاریھﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺪرال ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﮐﻼس در ﭘﺎﯾﯿﺰ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﮭﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اطﻼﻋﯿﮫ ﻓﺪرال اﻣﺮوز ﻣﺒﻠﻎ  381ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر را در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺎرﯾﻮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﮫ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ  900ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از طﺮحھﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺧرﺳﻧدم اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾم ﮐﮫ دﮐﺗر دﯾرک ھوﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ھﻣﺎھﻧﮓﮐﻧﻧده ﭘﺎﺳﺦ ﺷﯾوع اﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﻧﺻوب ﺷده اﺳت ﺗﺎ رھﺑری
ﺗﻼشھﺎی اﺳﺗﺎن را ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﭼﺎﻟش در ﻣدارس ﻣﺎ ﺑرﻋﮭده ﺑﮕﯾرد.
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ھﺳﺗﻧد:
•
•
•

ﭘروﺗﮑﻠﯽ ﺑرای ﻧﺣوه ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ داﻧشآﻣوزاﻧﯽ ﮐﮫ در ھﻧﮕﺎم ﺗﺣﺻﯾل در ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺷﺎﻣل ﺟداﺳﺎزی ،در
اﺧﺗﯾﺎر ﻗرار دادن ﺗﺟﮭﯾزات ﺣﻔﺎظت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ داﻧشآﻣوز ﺑﯾﻣﺎر و ﮐﺎرﮐﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ وی ارﺗﺑﺎط دارﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت.
از واﻟدﯾن ﺧواﺳﺗﮫ ﻣﯽﺷود ھر روز ﻗﺑل از ﻣدرﺳﮫ وﺿﻌﯾت ﻓرزﻧدان ﺧود را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﻧد و در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر
ﺑﺎﺷﻧد آﻧﮭﺎ را در ﺧﺎﻧﮫ ﻧﮕﮭدارﻧد.
اﮔر آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19ﺷﺧﺻﯽ در ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫ ،اﻋم از داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺛﺑت ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﮫطور
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﻣدرﺳﮫ اطﻼع داده ﺧواھد ﺷد .ردﯾﺎﺑﯽ ﺗﻣﺎس ﺑﮫ ﺳرﻋت و ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ دﻗﯾﻖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود.
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در ﺻورت ﻟزوم ،آزﻣﺎﯾش ھﻣﮑﻼﺳﯽھﺎ ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،داﻧشآﻣوزان ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻓرﺳﺗﺎده ﻣﯽﺷوﻧد ،ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌطﯾل
ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺷﺧﯾص دھﻧد ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺷت داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺧطری
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻧدارد.
ﻓرآﯾﻧد ارﺗﺑﺎطﯽ روﺷﻧﯽ رﻋﺎﯾت ﺧواھد ﺷد ،ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣطﻠﻊ ﺧواھﯾد ﺷد ﮐﮫ آﯾﺎ آزﻣﺎﯾش ﮐووﯾد  19ﯾﮑﯽ از
داﻧشآﻣوزان ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺷﻣﺎ ﻣﺛﺑت ﺑوده اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر.
ھﯾﺋتھﺎی ﻣدارس ﺑﺎ واﺣدھﺎی ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﮑﺎری ﻧزدﯾﮑﯽ ﺧواھﻧد داﺷت ﺗﺎ آﺧرﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ ﺻورت
آﻧﻼﯾن ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﻧﺗﻘل ﮐرده و ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ آﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﮐﻼس ﯾﺎ ﻣدرﺳﮫ ﺗﻌطﯾل ﺷود ﯾﺎ ﺧﯾر.
دوﻟت ﻗﺻد دارد ﺑﺎ ھداﯾت اداره ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ اﻧﺗﺎرﯾو ،آزﻣﺎﯾش ﻧظﺎرت ﺑر داﻧشآﻣوزان ﻣﺗوﺳطﮫ ﻓﺎﻗد ﻋﻼﻣت در
ﻣدارس ﻣﺎ را اﻧﺟﺎم دھد.
ﻋﻼوه ﺑر ﺣﺿور ﭘرﺳﺗﺎر ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﻣدارس ﻣﺎ ،ﮐﺎرﮐﻧﺎن آﻣوزش ﻧﯾز آﻣوزش ﺣرﻓﮫای و ﺳﺧﺗﮕﯾراﻧﮫای را
در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮭداﺷت و اﯾﻣﻧﯽ ﮔذراﻧدهاﻧد.

ﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﻗداﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ و اﯾﻣﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم و در ﺻورت ﻟزوم ﭘول ﺑﯾﺷﺗری را ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری
ﻣﯽﮐﻧﯾم .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رﺋﯾس دوﻟت اﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻣن ﻗﺑﻼً ﮔﻔﺗﯾم :ﻣﺎ ھر ﮐﺎری ﮐﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد و در ﺧدﻣت اﯾﻣﻧﯽ،
ﺣﻔﺎظت و ﺳﻼﻣت داﻧشآﻣوزان اﻧﺗﺎرﯾو ﺧواھﯾم ﺑود.
ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ وﺿﻌﯾت ﺑﮭداﺷت ﻋﻣوﻣﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر اﻧﺗﺎرﯾو ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣﺎل ﺗﻐﯾﯾر اﺳت ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﺧواھد ﻣﺎﻧد ﺗﻼش ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ
واﻟدﯾن ،داﻧشآﻣوزان و ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدارس ﺑرای ﺣﻔظ اﻣﻧﯾت ﺟواﻣﻊ و اﺳﺗﺎن ﻣﺎ اﺳت .ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻧﻘش ﺧود را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺛﻣر رﺳﺎﻧد ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺷﮭود اﺳت ﭼراﮐﮫ ﻣﻧﺣﻧﯽ ﮐووﯾد  19در ﮐل اﻧﺗﺎرﯾو را ﭘﺎﯾﯾن آوردهاﯾم.
ﻣﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاریھﺎی ﺧود را در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﻼﻣت روان اﻓزاﯾش دادهاﯾم زﯾرا ﻣﯽداﻧﯾم اﯾن دوره ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑرای ﻓرزﻧدﺗﺎن
دﺷوار ﺑوده اﺳت .ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻣدارس ﻣﺎ ﻧﻣﺎد
ﭘذﯾرﻧدﮔﯽ ،دﻟﺳوزی و ﺧوشﺑﯾﻧﯽ ﻗﻠب و ذھن ھﻣﮫ داﻧشآﻣوزان ﻣﺎ ھﺳﺗﻧد.
از ﺷﻣﺎ واﻟدﯾن اﻧﺗﺎرﯾو ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر روز اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد ،ﻣﺗﺷﮑرم  -ﭼراﮐﮫ ﻣﺎ در ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺟﺎری و
ھﻣﭼﻧﯾن در آﯾﻧده ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ اﯾﻣﻧﯽ و ﻣوﻓﻘﯾت ﻓرزﻧداﻧﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺑﺎ ﺗﻘدﯾم اﺣﺗرام،
اﺳﺗﻔن ﻟﯾﭼﯽ ،وزﯾر آﻣوزش

