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מועצת בתי הספר המחוזית של אזור ) YRDSBטופס מעבר לבית ספר וירטואלי של 
 (.יורק

 ,משפחות יקרות
, תכננו באופן פעיל את שנת הלימודים הבאה. מקווים שלילדיכם הייתה חופשת חודש מרץ בטוחה ומהנה אנו

אנו מכירים בכך שייתכן שחלק (, פנים אל פנים)ובעוד שרוב התלמידים לומדים כעת באופן פיזי בבית הספר 
ממשלת אונטריו הודיעה לאחרונה כי מועצות בתי הספר . מהמשפחות יירצו שילדם ימשיך ללמוד באופן מקוון

לשנת הלימודים , בהתאם לכך. 2022-2023חייבות להמשיך להציע לתלמידים למידה וירטואלית לשנת הלימודים 
וגם ( F2F)מספקת למידה פנים אל פנים ( YRDSB)מועצת בתי הספר המחוזית של אזור יורק  2022-2023

התוכניות שלנו לא (. SVS)ובית ספר תיכון וירטואלי ( EVS)למידה וירטואלית באמצעות בית ספר יסודי וירטואלי 
 .כוללות למידה משולבת בשנה הבאה

 .אין צורך בפעולה כלשהי, בבית הספר בשנה הבאה( פנים אל פנים)במידה וילדכם ילמד פיזית 

או שתרצו מידע נוסף על בתי , 2022-2023אם אתם רוצים שילדכם ילמד בבית ספר וירטואלי בשנת הלימודים 
 .אנא קראו הלאה, הספר הווירטואליים שלנו

 בית ספר יסודי וירטואלי

 :בבית הספר באופן מקווןלתלמידים הלומדים 
 .  התלמידים יקבלו לוח זמנים יומי המקביל ליום לימודים טיפוסי כולל הפסקות וזמן לארוחת צהריים ●
כגון , הלמידה תתנהל על פי תוכנית הלימודים של אונטריו ותקיים דפוסי הוראה דומים לאלו של כיתה רגילה ●

 . תקשורת בין התלמידים למורה ולחבריהם לכיתהעם , הזדמנויות למידה בקבוצות קטנות וגדולות
בזמן (, סינכרונית)של למידה חיה , דקות 300מתוך יום של , דקות ביום 180יהיו מינימום של  גן לתלמידי ●

לא )סינכרונית -במשך כל הזמן הנותר הלמידה תהיה א(.  DECE)אמת עם מורה ומחנך ייעודי לגיל הרך 
 (. חיה

של למידה חיה , דקות 300מתוך יום של , דקות ביום 225יהיו מינימום של  ‘ח-’לתלמידי כיתות א ●
 (. לא חיה)סינכרונית -במשך כל הזמן הנותר הלמידה תהיה א. בזמן אמת עם מורה(, סינכרונית)

במידה ויהיה עניין בכך  2022-2023אם יתאפשר הדבר, תוכניות טבילה בצרפתית יסופקו בשנת הלימודים  ●
המשפחות ובתנאי שיהיה כוח אדם הדרוש. אם הם יוצעו, שיעורי הטבילה בצרפתית עשויים מצד התלמידים/

לכלול תלמידים משכבות לימוד רבות. במקרה ששיעורי הטבילה בצרפתית אינם זמינים באופן וירטואלי, בית 
 הספר הנוכחי שלכם ייצור איתכם קשר כדי לדון באופציות.

 .תהיה גישה לתמיכות בשפה האנגלית( ESL)לתלמידים הזקוקים לתוכניות אנגלית כשפה שנייה  ●
ינוך צוות הח. עומדת בראש סדר העדיפויות בשני מודלי הלמידה צרכי חינוך מיוחדיםתמיכה בתלמידים עם  ●

בית הספר הווירטואלי ייצור קשר עם משפחות , בספטמבר.  המיוחד ימשיך לתמוך בתלמידים בשני המודלים
לצורך התייעצות לגבי תוכנית החינוך המותאמת ( IEP)של תלמידים עם תוכניות חינוך מותאמות אישית 

ומדים בכיתות קהילתיות בית הספר הווירטואלי ייצור קשר עם המשפחות של תלמידים הל. אישית של ילדם
 .והפגישות המקוונות( Google Classroom)לחינוך מיוחד קשר לגבי פרטי כיתת הגוגל 

 .עבור משפחות שאלות נפוצות על בית הספר הווירטואליאנא בקרו בעמוד , למידע נוסף

 בית ספר תיכון וירטואלי 

מקבלים מערכת שעות יומית המקבילה למערכת שעות טיפוסית הכוללת ארבעה ' יב-'תלמידים בכיתות ט ●
 .דקות וזמן לארוחת צהריים משותפת 75שיעורים בני 

 (.סינכרונית)דקות של למידה חיה  60דקות יכלול מינימום של  75כל שיעור בן  ●
כגון , תתנהל על פי תוכנית הלימודים של אונטריו ותקיים דפוסי הוראה דומים לאלו של כיתה רגילההלמידה  ●

 .עם תקשורת בין התלמידים למורה ולחבריהם לכיתה, הזדמנויות למידה בקבוצות קטנות וגדולות

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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, חשוב לציין'.  יב-'ומספר מצומצם של קורסי בחירה זמינים לכיתות ט' יב-'קורסי חובה מוצעים מכיתות ט ●
הביקוש מצד התלמידים ישפיע על תכנון הקורסים השוטפים וייתכן שחלק מהקורסים לא , שכמו בכל בית ספר

התיכון הווירטואלי יפעל לפי אותם לוחות זמנים לתכנון וקביעת מועדי הקורסים הנהוגים בבתי ספר . יתקיימו
 .עם תוכנית שנתית רגילה

מכיוון , לוח השנה של הקורסים הווירטואליים של בית הספר התיכוןבמשפחות ותלמידים מוזמנים לעיין  ●
(, ARTS)אמנויות , בגרויות בינלאומיות, כולל השמה מראש, שתוכניות מיוחדות אופציונליות אינן זמינות

-'כל כיתות החינוך המיוחד זמינות מכיתות ט. וטבילה בצרפתית( SHSM)תוכניות הגברה למיומנויות גבוהות 
 '.יב

צוות . שני מודלי הלמידהעומדת בראש סדר העדיפויות ב צרכים חינוכיים מיוחדיםתמיכה בתלמידים עם  ●
בית הספר הווירטואלי ייצור קשר עם , בספטמבר.  החינוך המיוחד ימשיך לתמוך בתלמידים בשני המודלים

לצורך התייעצות לגבי תוכנית החינוך ( IEP)משפחות של תלמידים עם תוכניות חינוך מותאמות אישית 
בית הספר הווירטואלי ייצור קשר עם המשפחות של תלמידים הלומדים בכיתות .   המותאמת אישית של ילדם

 .והפגישות המקוונות( Google Classroom)קהילתיות לחינוך מיוחד קשר לגבי פרטי כיתת הגוגל 
 בחשבון“ מערכת תכנון המסלול”יכולים לגשת למידע נוסף על הקורסים דרך ‘ יב-‘תלמידים בכיתות ט ●

MyPathway Planner חשוב לציין כי לא כל .  שלהם שאליו ניתן לגשת דרך כניסה ללוח הבקרה של חשבונם
שכן היצע הקורסים תלוי במספר משתנים , ם מוצעים בכל המועדיםהקורסים יהיו זמינים וכי לא כל הקורסי

 .כולל הביקוש מצד התלמידים
תיכוניות המצריכות קורסים ספציפיים מוזמנים ליצור -תלמידים ומשפחות עם שאלות לגבי אפשרויות לימוד על ●

עם צוות הייעוץ כדי כל התלמידים יכולים לקבוע פגישות .  קשר עם צוות הייעוץ של בית הספר הנוכחי שלהם
 (.MyPathway)לדון בכל שאלה לגבי בחירת קורסים במערכת תכנון המסלול שלהם 

לא ניתן להשתמש בקורסים הנלמדים בבתי ספר וירטואליים לשתי נקודות , בהאם להחלטת משרד החינוך ●
יועבר לכל  מידע נוסף לגבי דרישה זו.  הנדרשות לסיום הלימודים( eLearning)הלמידה הווירטואלית 

 .המשפחות באביב הקרוב
 .מועדונים ואירועים משלימים יוצעו באופן וירטואלי ●
תלמידים המסיימים את לימודיהם ומגישים מועמדות לאוניברסיטה או מכללה יעשו זאת דרך בית הספר  ●

 YRDSB's"ושם בית הספר ( YRDSB)התיכון הווירטואלי של מועצת בתי הספר של מחוז יורק 
Secondary Virtual School "יופיע על התעודה. 

 .תלמידים המסיימים את לימודיהם יוכלו להשתתף בטקס הסיום של בית הספר התיכון הווירטואלי ●

 .ור משפחותעב שאלות נפוצות על בית הספר הווירטואליאנא בקרו בעמוד , למידע נוסף

 טופס מעבר לבית ספר וירטואלי

טופס המעבר לבית ספר וירטואלי מיועד לתלמידי מועצת בתי הספר של מחוז יורק שרוצים לעבור לבית הספר 
אפוטרופוסים /טופס זה מיועד למילוי הורים. 2022-2023הווירטואלי היסודי או התיכון למשך כל שנת הלימודים 

אנא שוחחו עם ילדכם . YRDSBעבור כל ילד המבקש לעבור לבית ספר וירטואלי של ויש למלא טופס מעבר נפרד 
 .לפני שליחת טופס המעבר לבית ספר וירטואלי

בעת בחירת . משפחות שיש להן חזקה משותפת לגבי קבלת החלטות צריכות להגיע להסכמה לפני מילוי טופס זה
אנו מכירים . דל הנבחר במשך כל שנת הלימודיםעל התלמידים והמשפחות לצפות להישאר במו, מודל הלמידה

אולם מידע זה נחוץ כדי ליצור מערכת שעות , בכך שקבלת החלטה זו כעת עשויה להיות מאתגרת עבור משפחות
 .ספרית יעילה ותומכת-בית

, 2022-2023ילדתך רוצים ללמוד בבית הספר היסודי או התיכון הווירטואלי בשנת הלימודים /ה או ילדך/אם את
 .שלהלן טופס המעבר לבית ספר וירטואליאנא מלאו את 

 לאפריל. 7 -למרץ ועד ה 31 -: טופס מעבר בית ספר הוירטואלי יהיה זמין החל מהחשוב

https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
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ששלחתם את טופס המעבר לבית ספר ל המאשר “דואתקבלו , לאחר הגשת טופס המעבר לבית ספר וירטואלי
אם גיליתם טעות באימייל אישור שנשלח לאחר מילוי .  2022-2023וירטואלי ללמידה וירטואלית בשנת הלימודים 

 .2022אפריל, ל 7 -בו מחדש את הטופס מעבר בית ספר הוירטואלי לפני סגירתו הטופס, נא הגיש

 .2022-2023ההגשה האחרונה תשמש כהחלטה הסופית שלכם עבור כל שנת הלימודים : שימו לב

פנים במשך כל שנת הלימודים -אל-אין צורך להגיש טופס כלשהו על מנת שתלמיד ישתתף בלמידה פנים: שימו לב
ואנו נמשיך לשתף אתכם במידע , אנו יודעים שלמשפחות יש שאלות רבות לגבי החזרה לבית הספר. 2022-2023

www.yrdsb.ca/school-סרטונים ומשאבים באתר המועצה שלנו בכתובת , כאשר יהיה זמין וכן לחלוק מידע
reopening. 

וישמש את מועצת , 8.1סעיף  E.2פרק , 1990, החוקים המתוקנים של אונטריו, טופס זה נאסף בסמכות חוק החינוךהמידע שנאסף ב**

כל המידע האישי שנאסף בטופס זה יישמר בהתאם לחוק חופש המידע והגנת . בתי הספר של מחוז יורק לניהול כללי של בתי הספר שלנו

ניתן להפנות כל שאלה בנוגע לאיסוף מידע בטופס זה . 29סעיף , M.56פרק , 1990החוקים המתוקנים של אונטריו , הפרטיות המוניציפלי

 .research.services@yrdsb.caלכתובת 

https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
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