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ی  ی از راه دور؟ حضورییادگیر  یا یادگیر
 2021-2022مهم برای سال تحصییل  تصمیمیک 

  
( واترلو  ناحیه  مدارس  در سپتامبر  (  WRDSBهیات  است  دانش 2021مشتاق  بازگشت  و کارکنان  ،  را  را  آموزان  مدرسه  به 

خانواده   گوید. بخوشامد   برای  زیر  اطالعات  تصمیممطالعه  در  ماه  ها  در  خود  فرزند)ان(  ی  یادگبر روش  درباره  مهم  ی  گبر
 لطفا به یاد داشته باشید که این تصمیم برای کل سال است.  سپتامبر مهم است. 

ی حضوری بهبر از دانش WRDSBدر حایل که به عقیده   ی  کند، ما پشتیبایی م آموزان ما ، یادگبر متوجه هستیم که با  همچنیر
ایط خاص، بعضی خانواده  بر پایه راهنمای وزارت  ها ممکن است بخواهند فرزندشان از راه دور آموزش ببیند.  توجه به شر

ی راه دور در ماه سپتامبر است. اگر بعد از خواندن این  در حال برنامه  WRDSBآموزش،   ریزی برای ارایه گزینه برنامه یادگبر
درخواست   فرم  باید  دارید،  آینده  در سال تحصییل  را  فرزند)ان( خود  برای  دور  راه  ی  یادگبر برنامه  انتخاب  مطلب، قصد 

ی راه دور   کنید.   پر   یم 3 روز   بعدازظهر  4را از لینک زیر تا  ( Remote Learning Program Request Form) یادگبر
را  لطفا توجه کنید:   ی راه دور  یادگبر بر آن است که فرزند)ان( شما  پر  اگر والدین فرم درخواست برنامه  نکنند، فرض ما 

کت خواهند کرد و آن دانش  ی حضوری به  حضوری در مدرسه شر کننده جهت  مدرسه اولیه یا جذب آموز)ان( جهت یادگبر
ی حضوری معرفی م  ید.  شود. یادگبر  اگر سوال دارید، لطفا با مدرسه فرزند خود تماس بگبر

  
 

ی، تندرستی و سالمت روان   یادگیر
WRDSB  ی دانش ی حضوری بهمعتقد است که یادگبر ، در یادگبر شوند و  بر پشتیبایی مآموزان، بهداشت روان و تندرستر

آموزان، خانواده آنها و کارکنان را درباره اهمیت مدارس و  بازخورد شما این موضوع را تقویت کرده است. ما نظرات دانش 
ی حضوری شامل موارد زیر را شنیدیم:   مزایای خاص یادگبر

 
 



زبانبیش • جوان،  فرزندان  نیازهای  مناسب  دانش تر  انگلییس،  خاص، آموزان  آموزشر  نیازهای  دارای  آموزان 
 پذیر است آموزان آسیبو دانش  مشکل دارند فعالیت مستقل  در آموزایی که دانش 

 کند یی مدلسوزانه با همتایان و مربیان پشتیباآموزان از طریق ایجاد رابطه  از سالمت روان و تندرستر دانش •

 کندآموزان ترغیب منویع حس تعلق، ارتباط و اجتمایع را در دانش  •
 

وری  گردیم، تاکید بر سالمت روان و تندرستر دانش بازخورد شما به ما نشان داد که وقتر سال بعد به مدرسه بازم  آموز ضی
ی روابط، پیوند و تعلق قوی امری  های آنها دشوار بو آموزان و خانواده سال گذشته به شدت برای دانش خواهد بود.   د. تضمیر

ی دانش  ی گروه کارکنان ما ایجاد کالس آموزان است.  اساش در یادگبر های مدارس را  های درس ایمن، دلسوز و جامع و همچنیر
 اند.  شنیده شدن داشته و حس تعلق زیاد دارند را در اولویت قرار داده و  آموزان در آن احساس دیده شدنکه دانش 

 

ی ایمن و سالمت در مدارس ما محیط   های یادگیر
WRDSB    ی این امر های سالمت و بهداشتر اجرا خواهند شد و مدارس ما بصورت امن  که همه پروتکل   استمتعهد به تضمیر
در مدارس ما بسیار اندک بوده    COVID-19ها، انتشار  آموزان و خانوادهش به مدد پشتیبایی کارکنان، دان  کنند. فعالیت م

باشیم.   اثربخیسر داشته  پاسخگویی  امکان داده است  ما  با بهداشت عموم منطقه واترلو به  ما  در سال  است و مشارکت 
آغاز کنیم و همچنان از نزدیک  و در صورت ایمن بودن  ، ما امیدواریم فعالیت عادی را به مرور زمان2021-2022تحصییل  

 های وزارت آموزش را دنبال کرده و رعایت کنیم. م محیل و دستورالعمل توصیه بهداشت عمو 
 

ی حضوری دوره ابتدای    یادگیر
ی حضوری برای دانش   روش جدید الگوسازی خواهد شد. به   8آموزان مهدکودک تا پایه  یادگبر

 

آموزشر از یک کالس به کالس  شوند و کارکنان طبق نیاز برنامه بندی م بصورت کالش گروه آموزان همچنان دانش  •
 روند. دیگر م 

 دهند. بطور مستمر بر کاهش تعداد تماس مربیایی تمرکز خواهد شد که به هر گروه/اتاق درس م  •

ی مجازی )مثل   • ( را رعایت کنند تا اگر  Brightspaceیا     Google Classroomمعلمان همچنان باید محیط یادگبر
ی راه   ها  آموزان برای مدت کوتایه باشد، بتوان از آن روشدور شود یا اگر نیاز به ایزوله دانش نیاز به انتقال به یادگبر

 استفاده کرد. 
 

ی حضوری متوسطه  یادگیر
ی حضوری با حفظ تداببر ایمتی  وی در طول سال تحصییل، ما امیدواریم بتوانیم  فعیل آغاز خواهد شد. یادگبر همگام با پیشر

م. و فعالیت منظم عملیاتبه تدری    ج   تری را منوط به رعایت راهنمای بهداشتر از شبگبر
 

•   ، ایم، اما در صورت نیاز و بسته ریزی کرده دیه مدارس متوسط بصورت نیمسال برنامهما برای ساماندر ماه سپتامبر
 سال چهارم های یک به دستورالعمل وزارت آموزش و بهداشت عموم برای اجرای ترم

 
ی آمادگ  اریم.  د نبر

، انتظار داریم دانش • بندی شوند و هر روز فقط یک گروه بصورت  دسته  Bو    Aهای  آموزان در گروه در حال حاضی
را  های شما  توان در حال حاضی تایید کرد، اما ما نگرایی حضوری در مدرسه حاضی شود. برنامه روزمره خاص را نم 

ی در روز شنیدیم. ما    پودمانرابطه با یک  در   را آغاز کرده و/یا  به    تحصییل  امیدواریم در اشع وقت، سالیادگبر
ی دو کالس   در روز   سمت دو کالس     پیش برویم. و یک زنگ ناهاری بیر

راهنما  • بهداشت عموم و  و  آموزش  آن که دستورالعمل وزارت  از  از بعد  و/یا  ،  بندیحذف گروه   ،  روزانه  حضور 
ات اقدام خواهیم کرد.  مه منظم برگشت به یک برنا  تر پشتیبایی کرد، ما در اشع وقت برای اجرای این تغیبر

ی مجازی )مثلهمچنان از معلمان انتظار م • ( به  Brightspaceیا     Google Classroomرود یک محیط یادگبر
ی راه  یک روش تدریس اثربخش داشته باشند  عنوان   دور شود یا اگر نیاز به ایزوله  تا اگر نیاز به انتقال به یادگبر
 ها استفاده کرد. آموزان برای مدت کوتایه باشد، بتوان از آن روش دانش 

 



 
 

ی راه دور در ماه سپتامی    برنامه یادگیر
WRDSB   ی مجازی دارند.  های ابتدایی و متوسطه را بصورت راه دور به دانشدوره  ارایه خواهد داد که تمایل به یادگبر

آموزایی
ی راه دور امسال منطبق بر مدل برنامه برنامه  ی راه های یادگبر ( خواهند  Distance Learning Programدور )های یادگبر

کند.  با برگشت  ان واژگایی است که وزارت آموزش و پرورش از آنها استفاده منام فقط با هدف استفاده از همبود. تغیبر  
  2020  -2021های مشابه مثل سال تحصییل های حضوری، توانایی ما در ارایه مجموعه برنامه تر به کالس آموزان بیش دانش 

 محدود خواهد بود.  
 

ی راه دور ابتدای    برنامه یادگیر
راه دور   ی  یادگبر )ERLPابتدایی )برنامه  تمام روز  انگلییس، و  Full Day Kindergarten(، دوره مهدکودک  زبان  برنامه   ،)

ی مجرب دوره فرانسه در محیط،  فرانسه پایه را ارایه خواهد داد.  تواند برنامه  نم   WRDSB  با توجه به تعداد محدود معلمیر
خواهند دوره فرانسه در محیط  والدیتی که م ه کند.  را ارای  ERLP( ویژه  French Immersion Program)  فرانسه در محیط 

ی حضوری بیندیشند.   های ترکیتر از چند پایه  شامل کالس   ERLPمثل امسال،  حتما به فرزندان آنها ارایه شود، باید به یادگبر
  کنند که شامل دو زنگ تفری    ح  زمان در روز تدریس دریافت م دقیقه بصورت هم   225تا    180آموزان  درش خواهد بود. دانش 

 تغذیه است.  برای ای دقیقه  40
 

ی راه دور متوسطه  برنامه یادگیر
( متوسطه  دور  راه  ی  یادگبر واترلو (  SRLPبرنامه  ناحیه  مدارس  در کلیه  WRDSB)  هیات  پایه  در هر  منتخب  ( چند درس 

 برای محل کار، کاربردی،  دروس  دهد:  ارایه م  را   ها برنامه 
 

وری، آمادگ  آکادمیک و دانشگاه. محیل/ضی
 

 برای کالج، آمادگ
 

آمادگ
کت در  آموزان و خانوادهند و دانش اه آموزان متوسطه قبال انتخاب درس را برای سال بعد انجام داددانش  هایی که قصد شر
SRLP   باشند که تال ارایه شود که دانش ش خواهد شد دوره دارند، لطفا توجه داشته  التحصییل  در مسبر فارغ   آموزانهایی 

 انتخایر خود به آنها نیاز دارند.  
 

ی  های  توانند از کاتالوگ دوره آنها م موجود نیست،    SRLPآموزان نیاز به دروس خایص دارند که در  در مواردی که دانش  یادگبر
ونیک برنامه  SRLPاستفاده کنند.    الکبر به  ش  باال )رشتههای سیستم مثل  شامل دسبر با مهارت  (،  SHSMهای تخصض 

( فته  پیشر ی (APکارآموزی  بیر دیپلم   ،( فتهIBالملیل  در محیط/پیشر فرانسه   ، تلفیقر های  برنامه  (، هبی های تخصض  یا سایر 
س است.   مدارس است که فقط از طریق مدارس حضوری در دسبر

SRLP  ما در حال برنامه همان تقویم مدرسه و برنامه روزانه عادی ما را اجرا م ، دیه  ریزی برای سامانکند. در حال حاضی
 ترم 

 
ی داریم. برنامه روزانه خاص  یک های  مدارس متوسطه بصورت نیمسایل هستیم، اما در صورت نیاز آمادگ چهارم سال را نبر

 که نهایی شد در کل سال اجرا خواهد شد.  
 هنوز نهایی نشده است و به محضی

 
 

 های تخصص IEPها و آموزش خاص، کالس 
ین نوع برای پشتیبایی از دانشتجربه امسال ما نشان م ی حضوری بهبر آموزان دارای نیازهای آموزشر خاص  دهد که یادگبر

در کالسبه است که  برنامه ویژه کسایی  و  جمیع  تحصییل  های  سال  در  علت،  ی  همیر به  هستند.  جایگزین  آموزشر   های 
 ایگزین دوباره بصورت حضوری بازخواهند گشت. های آموزشر جهای جمیع و برنامه، کالس 2022-2021

 
وری یا برنامهلحاظ  آموزان دارای نیازهای آموزشر خاص، همچنان با  دانش  ایط خاص، تعدیل ضی های جایگزین موجود  شر

 ( خود پشتیبایی خواهند شد.  IEP)در برنامه آموزشر فردی 
 

یها در تصمیم حمایت از خانواده   گیر



ی، سالمت روان و تندرستر فرزند آنها پشتیبایی م مهم است که خانواده   از یادگبر
شما    -کنندها بر روشر تمرکز کنند که بهبر

این تصمیم مهم است و ما شما را ترغیب به گفتگو در این باره با فرزند خود و معلم فرزند و  شناسید.  بهبر فرزند خود را م 
اطالعات ایم:  ما یک منبع تهیه کرده ه یاد داشته باشید، این تصمیم برای کل سال تحصییل است.  بکنیم.  کارکنان پشتیبان م

یها در تصمیم تر برای پشتیبایی از خانواده بیش ید.  گبر  . باز اگر سوایل داشتید، لطفا با مدرسه فرزند خود تماس بگبر
 

ی راه دور را انتخاب کنید  چطور برنامه   یادگیر
ی راه دور  2021-2022والدین یا مراقبیتی که تمایل دارند فرزند آنها در سال تحصییل   کت    WRDSB، در برنامه یادگبر شر

ی راه دور را برای فرزند خود یا هر یک از فرزندان خود پر کنند.   ما از والدین و  کند، باید یک فرم درخواست برنامه یادگبر
کت کنند،    مراقبیتی که درخواست دارند فرزند)ان( ی راه دور شر بعدازظهر روز    4لطفا فرم را تا ساعت  آنها در برنامه یادگبر

 پر کنند.   2021یم،  3
 

ی راه دور را ببینید )لینک روز   شود(آوریل اضافه یم  26فرم درخواست یادگیر
 

ی راه دور را پر نکنند،  شود که این تصمیم برای کل سال است.  به والدین یادآوری یم  اگر والدین فرم درخواست برنامه یادگبر
کت خواهد کرد و   ی حضوری به مدرسه  آن دانش فرض ما بر آن است که فرزند آنها حضوری شر آموز)ان( را جهت یادگبر

ی حضوری معرفی اولیه یا جذب  ، تصمیم شود.   م کننده جهت یادگبر ی برای  ما قبول داریم که ممکن است در حال حاضی گبر
 ها سخت باشد، اما برای اطمینان از منابع و کادر کافی برای مدارس خود نیاز به زمان داریم.  خانواده 

 تشکر م 
 

رس ایمن، دلسوز  های دکنیم. ما آماده خوشامدگویی به فرزند شما به کالس از شما بابت کمک به ما در کسب آمادگ
 هستیم.    2021و جامع خود در سپتامبر  

 


