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 هالتونموزش و پرورش منطقه آاعضای محترم 

های شما در این دوران نامعین و بی سابقه بخوبی بسر ببرید. از آنجاییکه  امیدواریم که شما و خانواده

سرعت ب انتاریوم، شرایط در ارتباط با بسته شدن مدارس در مدرسه  یهفته گذشته با شما مکاتبه داشته ا

 رین روش برای حمایت دانشدر حال گسترش میباشد. کارکنان ما سخت کوشانه در حال بررسی بهت

 آموزان ما و خانواده هایشان هستند. 

آپریل تمدید میشود، با این  5اعالم کردند بسته بودن مدارس تا بعد ازمارچ، وزیر آنتاریو  23دیروز 

حال تاریخ مشخصی اعالم نشده است. ما به محض مطلع شدن از زمان دقیق تمدید خانواده ها را مطلع 

دانش آموزانمان و ه، ما تعداد زیادی کنسلی داشته ایم که مطمئناً برای یر به این اعالمخواهیم نمود. نظ

در ادامه اطالعات جدید و منابعی جهت حمایت از دانش آموزان . کننده بوده است خانواده های آنها ناامید

 .مه آموزششان در منزل خواهید یافتدر راستای ادا

 

 : ما در ارتباط با دانش آموزان

ارتباط باشند و از آنها در این  در ما مشتاقند که با دانش آموزان خود های سهرمد معلمان و کارکنان

شما میتوانید منتظر تماس آنها در روزهای آینده باشید جهت بررسی و  شرایط چالش انگیز حمایت کنند.

در ت ارائه پیشنهادات دانش آموزان از منابع آنالین در دسترس و همچنین جهداشتن اطمینان از اطالع 

 دو هفته آینده. طی حوزه های آموزشی

 

 خانهموزان در آادامه یادگیری دانش 

 موزش در انتاریو: یادگیری در خانهآوزارت 

 قابل دسترس در منابع. از طریق اینترنت معرفی می کند  را"  خانهیادگیری در  " موزشآوزارت 

دبیرستان در این هم موزان ابتدایی وآکه هم دانش میباشند  www.ontario.ca/learnathomeوبسایت 

نابع در لینک این م دو هفته ابتدایی تعطیلی مدارس بتوانند بصورت غیروابسته به تحصیل ادامه دهند.

  قابل مشاهده است. HDSB موزش و پرورش  منطقه هالتون آباالی صفحه اصلی وبسایت 

 

 

 

 

Farsi 

http://www.ontario.ca/learnathome
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx


 موزش و پرورش  منطقه هالتونآمنابع یادگیری 

موزان پیش دبستانی تا کالس آبرای دانش  additional learning resources ما منبع یادگیری اضافی

تا به این منابع  قرار داده ایم. در باالی صفحه  اصلی کلیک  کنید )www.hdsb.ca( در وبسایت را  8

 .پیدا کنیددسترسی 

در جهت  آنهابرای کمک به تا تی با دانش اموزانشان تماس میگیرند آموزگاران در چند روز آبعالوه 

 .بنمایندتوصیه هایی  ر طی دو هفته ایندهدیادگیری غیر وابسته 

در طی دو هفته اینده  .خواهند کردهفته را ارزیابی ن دوموزان در طی این آموزگاران یادگیری دانش آ

ز ور برای بعد ادماده سازی منابع و لوازم مورد نیاز برای پشتیبانی یادگیری از راه آکارکنان در حال 

 .خواهند بوداپریل   5

به شما توصیه میشود که تنظیمات امنیتی و  ع آنالین شخص ثالث،بدر صورت نیاز به استفاده از منا

خصوصی که در قسمت توافقنامه کاربر شرح داده شده است را بررسی نمائید تا اطمینان حاصل کنید که 

 .مطابق با نظرشما میباشند

 

 گردشگری دانش آموزان شدنلغو 

سالمت دانش آموزان برای  ریسک  داشتن همه گردش های خارج و داخل کشور تا آخر ماه ژوئن به دلیل

هر خانواده ای که تحت تاثیر قرار گرفته با شده است. یملغ COVID-19و کارکنان به دلیل ویروس 

واهد داده خای بازپرداخت به آنها و اطالعات بیشتربر گرفته میشوداست مستقیماً از طرف مدرسه تماس 

 شد.

 لغو شدن گردهمایی گروهی بزرگ

حفظ فاصله فیزیکی/ اجتماعی و دوری از  مچنانبازگشایی شوند ه ند هفته ایندهچاگر مدارس در 

ماند. بنابراین اموزش و پرورش  منطقه هالتون هرگونه گردهمایی خواهد گردهمایی گروهی بزرگ باقی 

 لغو و یا به تعویق می اندازد. را گروهی بزرگ برنامه ریزی شده تا اخر سال تحصیلی 

مهمانی و جشنهای فارغ ، مدرسه و مسابقات ورزشی ی درونسخنرانی ها ،ین شامل گردشهای علمیا

. مدارس اطالعات بیشتری می دانش اموزان برتر14  و برنامه 8فارغ التحصیلی کالس  ،التحصیلی

 خواهند داد.تی در اختیار والدین قرار آوز ردرچند 

 

 لغو برنامه های ناهار

همه برنامه های ناهار در مدارس ابتدایی برای ادامه سال  COVID-19برای کاهش انتقال ویروس 

تحصیلی به تعویق انداخته شده است )بعنوان مثال پیتزا، النچ لیدی(. مدارس این لغو شدن های خاص را 

 واهند کرد.خ با انجمن مدارس مکاتبه

 

 

 

 

https://hdsb.ca/learning-and-resources/Pages/Learning-Outside-Classroom.aspx
http://www.hdsb.ca/
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 امتحانات پایان سال دبیرستان

گرفته  اموزش و پرورش  منطقه هالتونمتوسطه  برای امتحانات مدارس تصمیمیهیچ در این زمان 

در  International Baccalaureate (IB) متوسطه درباره امتحانات خاص  نشده است. اطالعات 

همچنین فرستاده شده است.  (IB)این نامه برای والدین دانش آموزان . HERE.اینجا یافت خواهد شد. 

 در اینجا یافت خواهد شد.  Advanced Placement (AP) متوسطه درباره امتحانات خاص اطالعات
.HERE 

 

 گان خدمات درمانیاشتراک ملزومات پزشکی با تامین کنند

ملزومات و تجیزات پزشکی خود که شامل دستکش، ماسک و غیره  اموزش و پرورش  منطقه هالتون

 میباشد را مطابق درخواست، با تامین کنندگان خدمات درمانی استانی به اشتراک خواهد گذاشت. 

هماهنگ شده است تا اطمینان حاصل شود که این  وزارت مصرف و منابع مشترکاین امر توسط 

 ملزومات به مناطقی فرستاده خواهند شد که بیشترین نیاز را دارند.

 

 منابعی برای خانواده ها :

ت نها به یک میزان تاثیر گذاشته اسبچه ها و خانواده های آ رویبر COVID-19ابطه با ردر  نگرانی

اطالعات بیشتر در رابطه با حمایت از فرزندتان در این دوران در ادامه راه هایی برای دسترسی به . 

 چالش انگیز خواهید یافت.

 منابعی برای والدین)ویروس کرونا ( : 19صحبت کردن با بچه ها درباره کوید 

Talking to Children About COVID-19 (Coronavirus): A Parent Resource  

          

  هارواردبهداشت بالگ  –ویروس کرونا نحوه صحبت کردن با بچه ها درباره  

How to talk to children about the coronavirus - Harvard Health Blog   

 

 روان : بهداشتمنابع 

 از سازمان بهداشت جهانی19در نظر گرفتن سالمت روان در دوران شیوع  کوید 

Mental Health Considerations during COVID-19 Outbreak from the 

World Health Organization (WHO) 

 

 19خبار جاری در رابطه با ا-COVID .میتوانند باعث اضطراب شوندReach Out The 

Kids (ROCK) Centre for  ه ک بانه روزی جهت تماس خانواده هایییک خط بحران شدارای

برای سواالت بیشتر در رابطه با  9785-878-905شماره تلفن :  میباشد نیاز به حمایت دارند

 شماره، با ROCKخدمات 

 .  تماس بگیرید   289-266-0036

 

 

 

 

https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
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https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
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 سواالت متداول

را جمع آوری کرده ایم تا به نگرانی های خانواده  frequently asked questions (FAQs)  ما سواالت متداول

ً ها کمک کنیم و مر ند رسانی مینماییم. خواهشم این منابع را به محض دریافت اطالعات بیشتر به روز تبا

است این منابع را مرتباً بررسی نمائید و اگر سوال شما پاسخ داده نشده است به این آدرس ایمیل بفرستید. 

contact@hdsb.ca  

 

 در تماس باشید

که بروزرسانی های ما را از طریق  می کنیم توصیه  ه هادخانوابه یباشد، ما که مدارس بسته م مادامی

و شبکه های اجتماعی مثل تویتر، فیسبوک و   ,www.hdsb.ca(SchoolMessenger)ایمیل 

  ) Instagram ,Facebook ,Twitterpages( . اینساگرام بررسی نمایند.

 

 

 با تشکر از ادراک شما در طول این دوران بی سابقه

 با ارادت

 استوارت میلر

 موزشآمدیر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
http://www.hdsb.ca/
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.facebook.com/haltondistrictschoolboard
http://www.twitter.com/haltondsb
http://www.twitter.com/haltondsb

