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 برای انتقال به مدرسه مجازی YRDSBفرم 

 خانواده محترم،
ما فعاالنه برای سال تحصیلی . تان تعطیالت مارس را در صحت و سالمت گذرانده و از آن لذت برده باشندامیدواریم که فرزندان ما

کنند، ما شرکت می( چهره به چهره)آموزان در حال حاضر در تحصیل حضوری ایم، و با اینکه اکثر دانشریزی کردهآینده برنامه
ه است که اخیراً دولت انتاریو اعالم کرد. ها تمایل دارند که فرزندشان به آموزش آنالین ادامه دهندایم که برخی خانوادهمتوجه شده

بر این اساس، . آموزان ارائه دهندآموزش از راه دور را به دانش 2022-2023ادارات آموزش و پرورش باید در سال تحصیلی 
YRDSB  آموزش چهره به چهره  2022-2023برای سال تحصیلی(F2F ) و آموزش از راه دور را از طریق مدرسه ابتدایی

 .شودسال آینده برنامه ما شامل آموزش ترکیبی نمی. دهدارائه می( SVS)و مدرسه متوسطه مجازی ( EVS)مجازی 

 .شرکت خواهد کرد، هیچ اقدامی الزم نیست( چهره به چهره)اگر سال آینده فرزند شما در تحصیل حضوری 

بیشتری درباره خواهید اطالعات در تحصیل از راه دور شرکت کند، یا می 2022-2023خواهید فرزندتان در سال تحصیلی اگر می
 .مدارس مجازی ما کسب کنید، لطفاً ادامه مطلب را بخوانید

 مدرسه ابتدایی مجازی

 :شوندآموزانی که به طور آنالین در مدرسه حاضر میبرای دانش
آموزان یک برنامه روزانه دریافت خواهند کرد که مطابق با یک روز عادی مدرسه است و شامل زنگ تفریح و وقت دانش ●

 .  شودمیناهار 
آموزش بر اساس برنامه درسی انتاریو و طبق الگوهای تدریس مشابه با یک کالس درس معمولی انجام خواهد شد از قبیل  ●

 . هایشانکالسیآموزان با معلم و همهای آموزشی گروهی کوچک و بزرگ، و مشارکت دانشفرصت
، (DECE)ا یک معلم و مربی دوران کودکی تعیین شده دقیقه در روز ب 300دقیقه از  180حداقل  آموزان مهدکودکدانش ●

اختصاص داده خواهد ( غیر زنده)زمان باقیمانده به آموزش غیرهمزمان .  خواهند داشت( همزمان)واقعی و زنده -آموزش زمان
 .  شد

خواهند ( همزمان)واقعی و زنده -دقیقه در روز با یک معلم، آموزش زمان 300دقیقه از  225حداقل  1-8آموزان مقطع دانش ●
 . اختصاص داده خواهد شد( غیر زنده)زمان باقیمانده به آموزش غیرهمزمان . داشت

خانواده و نیازهای کارکنان، برنامه آموزش زبان فرانسوی /آموزبر اساس عالقه دانش 2022-2023در صورت امکان در سال  ●
French Immersion های در صورت ارائه، کالس .شودارائه میFrench Immersion آموزان ممکن است شامل دانش

به صورت مجازی در دسترس نباشد، مدرسه با شما تماس خواهد  French Immersionدر صورتی که . چند پایه باشند
توانیم تضمین کنیم که این برنامه تا زمانیکه فرم انتقال بسته نشود، ما نمی. ها با شما صحبت کندگرفت تا در مورد گزینه

تواند به طور مجازی در دسترس نباشد، فرزند شما می French Immersionدر صورتیکه برنامه . یاری ارائه خواهد شداخت
 .چهره به چهره شود FIدوباره وارد برنامه ( 2023-2024)سال آینده 

ن انگلیسی دسترسی خواهند نیاز دارند، به پشتیبانی زبا( ESL)آموزانی که به برنامه زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم دانش ●
 .داشت

کارکنان آموزش ویژه به . در هر دو مدل آموزشی در اولویت قرار دارد نیازهای آموزشی ویژهآموزان دارای پشتیبانی از دانش ●
 IEPآموزان دارای در ماه سپتامبر، مدرسه مجازی با خانواده دانش.  هر دو مدل ادامه خواهند دادآموزان در پشتیبانی از دانش

و  Google Classroomمدرسه مجازی برای صحبت درباره . فرزند آنها مشورت کنند IEPتماس خواهد گرفت تا درباره 
 .ویژه تماس خواهد گرفت های انجمن آموزشآموزان در کالسجزئیات جلسه آنالین با خانواده دانش

 .ها رجوع کنیدما برای خانواده پرسش و پاسخ مدرسه مجازیبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً به 

 مدرسه متوسطه مجازی 

ای و دقیقه 75کنند که مطابق با یک برنامه عادی با چهار دوره یک برنامه روزانه دریافت می 12تا  9آموزان در مقطع دانش ●
 .یک وقت ناهار معمولی است

 .ای خواهد شددقیقه 60حداقل ( همزمان)ای شامل یک آموزش زنده دقیقه 75هر دوره  ●
س درس معمولی انجام خواهد شد از قبیل آموزش بر اساس برنامه درسی انتاریو و طبق الگوهای تدریس مشابه با یک کال ●

 .هایشانکالسیآموزان با معلم و همهای آموزشی گروهی کوچک و بزرگ، و مشارکت دانشفرصت

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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باید .  در دسترس هستند 12تا  9شوند و تعداد محدودی از دروس انتخابی از مقطع ارائه می  12تا  9دروس اجباری از مقطع  ●
گذارد و ممکن است برخی آموز بر برنامه درسی فعلی تاثیر میای، میزان تقاضای دانشمانند هر مدرسهتوجه داشته باشید که، 
مدرسه متوسطه مجازی از همان برنامه درسی و زمانبندی مدارس دارای تقویم سال تحصیلی معمولی . از دروس ارائه نشوند

 .کندپیروی می
را مرور کنند زیرا برنامه تخصصی  تقویم درسی مدرسه متوسطه مجازیه شود کآموزان توصیه میها و دانشبه خانواده ●

 International)المللی ، دیپلم بین(Advance Placement)اختیاری در دسترس نیست، اعم از تعیین سطح پیشرفته 
Baccalaureate) ،ARTS ،SHSM ،French Immersion .در  12تا  9های آموزش ویژه از مقطع تمام کالس

 .دسترس است
کارکنان آموزش ویژه به . و مدل آموزشی در اولویت قرار دارددر هر د نیازهای آموزشی ویژهآموزان دارای پشتیبانی از دانش ●

 IEPآموزان دارای در ماه سپتامبر، مدرسه مجازی با خانواده دانش.  آموزان در هر دو مدل ادامه خواهند دادپشتیبانی از دانش
و  Google Classroom مدرسه مجازی برای صحبت درباره.   فرزند آنها مشورت کنند IEPتماس خواهد گرفت تا درباره 

 .های انجمن آموزش ویژه تماس خواهد گرفتآموزان در کالسجزئیات جلسه آنالین با خانواده دانش
خود که از طریق ورود به سیستم اداره در  MyPathway Plannerحساب توانند با می 12تا  9آموزان در مقطع دانش ●

باید توجه داشته باشید که تمام دروس در دسترس .  دسترس است، به اطالعات دوره آموزشی دسترسی بیشتری داشته باشند
آموز شوند زیرا ارائه دروس به چندین متغیر از قبیل میزان تقاضای دانشنمیها ارائه نخواهند بود و تمام دروس در تمام دوره

 .بستگی دارد
های خاصی هستند پرسشی دارند، توصیه میهای آموزش عالی که مستلزم دورههایی که درباره گزینهآموزان و خانوادهبه دانش ●

توانند با کارکنان مشاور قرار مالقات بگذارند تا آموزان مینشتمام دا.  شود تا با کارکنان مشاور مدرسه فعلی خود تماس بگیرند
 .های مربوط به روش انتخاب دروس گفتگو کننددرباره پرسش

توان از دروس گذرانده شده در مدارس مجازی به عنوان دو واحد آموزش طبق دستور وزارت آموزش و پرورش، نمی ●
اطالعات بیشتر درباره این شرایط بهار امسال در اختیار تمام خانواده.  ده کردالکترونیکی مورد نیاز برای فارغ التحصیلی استفا

 .ها قرار خواهد گرفت
 .ها و رویدادهای درسی مشترک به طور مجازی ارائه خواهند شدباشگاه ●
این  YRDSBالتحصیل که متقاضی ورود به دانشگاه یا دانشکده هستند، از طریق مدرسه متوسطه مجازی آموزان فارغدانش ●

 .در مدرک دیپلم آنها قید خواهد شد" YRDSBمدرسه متوسطه مجازی "کار را انجام خواهند داد و نام مدرسه 
 .التحصیلی مدرسه متوسطه مجازی شرکت کنندتوانند در جشن فارغالتحصیل میآموزان فارغدانش ●

 .ها رجوع کنیدما برای خانواده پرسش و پاسخ مدرسه مجازیبرای کسب اطالعات بیشتر لطفاً به 

 فرم انتقال به مدرسه مجازی

به  2022-2023خواهند در کل سال تحصیلی آموزان ادارات منطقه یورک است که میفرم انتقال به مدرسه مجازی برای دانش
سرپرستان باید این فرم را تکمیل کنند و برای هر کودکی که درخواست انتقال /والدین. منتقل شوندمدرسه ابتدایی یا متوسطه مجازی 

لطفاً قبل از ارائه این فرم انتقال به مدرسه مجازی، . را دارد، باید یک فرم انتقال مجزا تکمیل شود YRDSBبه یک مدرسه مجازی 
 .با فرزند خود صحبت کنید

هنگام انتخاب مدل آموزش، . گیری هستند، باید قبل از تکمیل این فرم به توافق برسندمشترک مسئول تصمیمهایی که به طور خانواده
دانیم که ممکن ما می. ها باید مطلع باشند که در طول کل سال تحصیلی در مدل انتخاب شده باقی خواهند ماندآموزان و خانوادهدانش

برانگیز باشد، اما این اطالعات برای تهیه یک برنامه درسی مؤثر و ها چالشوادهگیری در حال حاضر برای خاناست این تصمیم
 .حمایتی ضروری است

فرم انتقال در مدرسه ابتدایی یا متوسطه مجازی شرکت کنید، لطفاً  2023-2022فرزندتان در سال تحصیلی /خواهید که شمااگر می
 .زیر را تکمیل کنید به مدرسه مجازی

 .در دسترس خواهد بود ل،یآور 7مارس تا  31از روز  یانتقال به مدرسه مجاز :مهم

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://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/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
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دهد شما فرم انتقال به مدرسه دریافت خواهید کرد که نشان می  ایمیل تایید بعد از ارسال فرم انتقال به مدرسه مجازی، شما یک 
خود با خطا مواجه  دییتا لیمیا افتیراگر هنگام د. ایدارائه داده 2022 -2023مجازی را برای آموزش از راه دور در سال تحصیلی 

 .دیرا دوباره ارسال کن دیجد یفرم انتقال به مدرسه مجاز کی 2022 لیآور 7لطفاً قبل از اتمام مهلت ارسال در  د،یاشده

در تحصیل چهره به چهره شرکت کند، نیازی به ارسال فرم  2022-2023خواهد در کل سال تحصیلی آموزی که میدانش :مهم
های زیادی دارند، و به محض اینکه اطالعاتی در دسترس ما قرار ها درباره بازگشت به مدرسه پرسشدانیم که خانوادهما می. ندارد

www.yrdsb.ca/school-بگیرد آن را به شما اطالع خواهیم داد و اطالعات، ویدئوها و منابع را در وبسایت هیئت مدیره در 
reopening به اشتراک خواهیم گذاشت. 

شود و اداره آموزش و آوری میجمع c E.2 ،s.8.1، 1990مصوب  .R.S.Oشده در این فرم تحت اختیارات قانون آموزش و پرورش آوریاطالعات جمع**

شده در این فرم طبق قانون آزادی اطالعات و آوریاز تمام اطالعات شخصی جمع. ردپرورش منطقه یورک از آن برای مدیریت کلی مدارس ما استفاده خواهد ک

آوری اطالعات در این فرم باید هر گونه پرسش درباره جمع. نگهداری خواهد شد c .M.56, s .29، 1990، مصوب .R.S.Oحفظ حریم خصوصی شهری، 

 .ارسال شود search.services@yrdsb.careبه 

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
mailto:research.services@yrdsb.ca

