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YRDSB Sanal Okul Transfer Formu 

Sevgili Aileler, 
Umarız çocuklarınız güvenli ve keyifli bir Mart Tatili geçirmiştir. Bir sonraki okul yılını aktif olarak 
planlıyoruz ve çoğu öğrenci okula bizzat (yüz yüze) devam ederken, bazı ailelerin çocuklarının 
çevrimiçi öğrenmeye devam etmesini isteyebileceğinin farkındayız. Ontario Hükümeti geçtiğimiz 
günlerde, okul yönetim kurullarının 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere sanal öğrenim 
sunmaya devam etmesi gerektiğini duyurdu. Bu doğrultuda, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 
YRDSB, yüz yüze (F2F) ve İlköğretim Sanal Okul (EVS) ile Ortaöğretim Sanal Okul (SVS) 
aracılığıyla Sanal Öğrenme sağlıyor. Planlarımız gelecek yıl hibrit öğrenmeyi içermiyor. 

Çocuğunuz gelecek yıl okula bizzat (yüz yüze) gidecekse herhangi bir işlem yapmanıza 
gerek yoktur. 

Çocuğunuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılında sanal bir okula gitmesini istiyorsanız veya sanal 
okullarımız hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, lütfen devamını okuyun. 

İlköğretim Sanal Okulu 

Okula çevrimiçi devam eden öğrenciler için: 
● Öğrenciler, teneffüs (ders arası) ve öğle yemeği zamanı da dahil olmak üzere tipik bir okul 

gününü izleyen günlük bir program alacaklardır.   
● Öğrenme, Ontario müfredatını takip edecek ve öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf 

arkadaşlarıyla etkileşime girdiği küçük ve büyük grup öğrenme fırsatları gibi normal bir sınıfa 
benzer öğretim modellerini izleyecektir.  

● Anaokulu öğrencileri, 300 dakikalık bir günün en az 180 dakikasında bir öğretmen ve 
Belirlenmiş Erken Çocukluk Eğitimcisi (DECE) ile gerçek zamanlı, canlı (eşzamanlı) öğrenim 
görecektir.  Kalan süre, eşzamansız (canlı olmayan) öğrenme olacaktır.  

● 1-8. sınıf öğrencileri, 300 dakikalık bir günün en az 225 dakikasında bir öğretmen ile 
gerçek zamanlı, canlı (eşzamanlı) öğrenim görecektir. Kalan süre, eşzamansız (canlı 
olmayan) öğrenme olacaktır.  

● Öğrenci/aile ilgisi ve personel gereksinimlerine bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında 
mümkün olduğu takdirde Fransızca Ağırlıklı program sağlanabilir. Bu program sağlanırsa, 
Fransızca Ağırlıklı dersler farklı düzeydeki sınıflardan öğrencilerle yapılabilir. Fransızca 
Ağırlıklı program sanal olarak sunulmazsa, okulunuz sizinle iletişime geçerek seçenekleri 
konuşacaktır. Transfer formu gönderme süresi doluncaya kadar, isteğe bağlı bu programın 
sağlanacağını garanti edemeyiz. Fransızca Ağırlıklı programın sanal olarak mevcut 
olmaması durumunda, çocuğunuz bir sonraki yıl (2023-2024) yüz yüze Fransızca Ağırlıklı 
programa yeniden girebilecektir. 

● İkinci Dil Olarak İngilizce (ESL) programlamasına ihtiyaç duyan öğrenciler, İngilizce dil 
desteklerine erişebileceklerdir. 

● Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin desteklenmesine her iki öğrenme modelinde de 
öncelik verilmektedir. Özel eğitim personeli her iki modelde de öğrencilere destek olmaya 
devam edecektir.  Eylül ayında, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (IEP) olan öğrencilerin 
aileleriyle, çocuklarının IEP'si hakkında görüşmek için sanal okul tarafından iletişime 
geçilecektir. Özel Eğitim Topluluk Sınıflarındaki öğrencilerin aileleriyle, Google Classroom ve 
çevrimiçi toplantı detaylarını bildirmek üzere sanal okul tarafından iletişime geçilecektir. 

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
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Daha fazla bilgi için lütfen ailelere yönelik Sanal Okul Hakkında SSS sayfamızı ziyaret edin. 

Ortaöğretim Sanal Okulu  
● 9-12. sınıf öğrencileri, 75 dakikalık dört ders bloku ve ortak bir öğle yemeği arasından 

oluşan tipik dört bloklu programı izleyen günlük program esasında öğrenim görürler. 
● Her 75 dakikalık blok, minimum 60 dakikalık canlı (eşzamanlı) öğrenmeyi içerecektir. 
● Öğrenme, Ontario müfredatını takip edecek ve öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf 

arkadaşlarıyla etkileşime girdiği küçük ve büyük grup öğrenme fırsatları gibi normal bir sınıfa 
benzer öğretim modellerini izleyecektir. 

● 9-12. sınıflara Zorunlu Dersler verilmekte olup 9 ila 12. sınıf arası öğrenciler sadece sınırlı 
sayıdaki seçmeli dersleri alabilirler.  Tüm okullarda olduğu gibi, öğrenci talebinin devam 
eden kurs planlamasını etkileyeceğinin ve bazı derslerin sunulmayabileceğinin dikkate 
alınması önemlidir. Ortaöğretim Sanal Okulu, normal bir okul yılı takvimine sahip okullarla 
aynı ders müfredatını ve program çizelgesini izleyecektir. 

● İleri Düzey Yerleştirme, Uluslararası Bakalorya, ARTS, SHSM, Fransızca Ağırlıklı öğrenim 
dahil olmak üzere isteğe bağlı özel programlama mevcut olmadığından, ailelerin ve 
öğrencilerin Ortaöğretim Sanal Okulu Ders Takvimini incelemeleri tavsiye edilir. 9 ila 12. 
sınıflar arasında Tüm Özel Eğitim Dersleri mevcuttur. 

● Özel eğitim ihtiyaçları olan öğrencilerin desteklenmesine her iki öğrenme modelinde de 
öncelik verilmektedir. Özel eğitim personeli her iki modelde de öğrencilere destek olmaya 
devam edecektir.  Eylül ayında, Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (IEP) olan öğrencilerin 
aileleriyle, çocuklarının IEP'si hakkında görüşmek için sanal okul tarafından iletişime 
geçilecektir.   Özel Eğitim Topluluk Sınıflarındaki öğrencilerin aileleriyle, Google Classroom 
ve çevrimiçi toplantı detaylarını bildirmek üzere sanal okul tarafından iletişime geçilecektir. 

● 9 - 12. sınıflardaki öğrenciler, Okul Kurulu sayfasında oturum açarak erişebilecekleri 
MyPathway Planner (Yol Planlayıcım) Hesabı üzerinden de ders bilgilerine erişebilirler.  
Verilen dersler öğrenci talebi de dahil olmak üzere bir dizi değişkene bağlı olduğundan, tüm 
derslerin mevcut olmayacağının ve tüm derslerin her dönemde verilmeyeceğinin dikkate 
alınması önemlidir. 

● Belirli dersler gerektiren lise sonrası program seçenekleri hakkında soruları olan öğrencilerin 
ve ailelerinin, mevcut okullarının Rehberlik Personeli ile iletişime geçmeleri tavsiye edilir.  
Tüm öğrenciler, mezuniyet sonrası görmek istedikleri eğitime yönelik ders seçimiyle ilgili her 
türlü soruları için Rehberlik personelinden randevu alabilir. 

● Bakanlık tarafından belirtildiği üzere, sanal okullarda alınan dersler, mezuniyet için gerekli 
olan iki e-Öğrenim kredisi yerine geçmez.  Bu gereksinim hakkında daha fazla bilgi bu 
ilkbaharda tüm ailelere iletilecektir. 

● Müfredat dışı kulüpler ve etkinlikler sanal olarak sunulacaktır. 
● Üniversiteye veya yüksekokula başvuran mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, başvurularını 

YRDSB'nin Ortaöğretim Sanal Okulu aracılığıyla yapacak ve diplomada okulun adı 
“YRDSB'nin Ortaöğretim Sanal Okulu” olarak görünecektir. 

● Mezun olan öğrenciler Ortaöğretim Sanal Okul Mezuniyet törenine katılabileceklerdir. 

Daha fazla bilgi için lütfen ailelere yönelik Sanal Okul Hakkında SSS sayfamızı ziyaret edin. 

Sanal Okul Transfer Formu 

https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school


EĞİTİM MERKEZİ - AURORA 

60 Wellington Street West, Aurora, Ontario L4G 3H2 

Tel: 905.722.3201 905.895.7216 905.727.3141 416.969.8131 

Faks: 905.727.1931 

Web sitesi: www.yrdsb.ca 

3 

Sanal Okul Transfer formu, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamı için İlköğretim veya 
Ortaöğretim Sanal Okuluna geçiş yapmak isteyen York Bölgesi Bölge Okul Kurulu öğrencileri 
içindir. Bu form, ebeveynlerin/velilerin doldurması için hazırlanmıştır ve bir YRDSB sanal 
okuluna transfer talebinde bulunan her çocuk için ayrı bir transfer formu doldurulmalıdır. Bu 
Sanal Okul Transfer Formunu göndermeden önce lütfen çocuğunuzla konuşun. 

Karar verme sorumluluklarının paylaşıldığı aileler bu formu doldurmadan önce görüş birliğine 
varmalıdır. Öğrenciler ve aileler öğrenme modelini seçerken tüm okul yılı boyunca seçilen 
modelde kalınacağını göz önünde bulundurmalıdır. Bu kararı şu anda vermenin aileler için zor 
olabileceğinin farkındayız. Ancak etkili ve destekleyici bir okul takvimi oluşturmak için bu bilgiler 
gereklidir. 

Kendinizin/çocuğunuzun 2022-2023 eğitim öğretim yılında ilköğretim veya ortaöğretim sanal 
okuluna gitmesini istiyorsanız, lütfen aşağıdaki Sanal Okul Transfer Formunu doldurun. 

ÖNEMLİ NOT: Sanal Okul Transfer Formu 31 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında 
gönderilebilecektir. 

Sanal Okul Transfer Formunu gönderdikten sonra, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Sanal 
Öğrenme için Sanal Okul Transfer Formunu gönderdiğinizi onaylayan bir e-posta  alacaksınız.  
Onay e-postanızı aldığınızda bir hata fark ederseniz, gönderme süresi 7 Nisan 2022'de 
dolmadan önce lütfen yeni bir Sanal Okul Transfer Formu gönderin. 

ÖNEMLİ NOT: En son gönderdiğiniz form, 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamı için nihai 
kararınız olarak kullanılacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bir öğrencinin 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamında yüz yüze eğitime 
devam etmesi için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ailelerin okula dönüşle ilgili 
birçok sorusu olduğunu biliyoruz ve bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya ve bilgi, video ve 
kaynakları www.yrdsb.ca/school-reopening adresindeki Okul Kurulu web sitemizde paylaşmaya 
devam edeceğiz. 

**Bu formla toplanan bilgiler Eğitim Yasasında (R.S.O. 1990, c E.2, s.8.1) verilen yetki uyarınca 
toplanmakta olup York Bölgesi Bölge Okul Kurulu tarafından okullarımızın genel yönetimi için 
kullanılacaktır. Bu formda toplanan tüm kişisel bilgiler, Belediye Bilgi Edinme Özgürlüğü ve Mahremiyetin 
Korunması Yasasına (R.S.O., 1990, c. M.56, s. 29) istinaden saklanacaktır. Bu formdaki bilgilerin 
toplanmasıyla ilgili tüm sorular  research.services@yrdsb.ca adresine yönlendirilebilir. 

https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
http://www.yrdsb.ca/school-reopening
mailto:research.services@yrdsb.ca

