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یادگیری حضوری یا یادگیری از راه دور؟
2021-2022تحصیلیسالبرایمھمتصمیمیک

 
رامدرسھبھراکارکنانودانش آموزانبازگشت،2021سپتامبردراستمشتاق)WRDSB(واترلوناحیھمدارسھیات

ماهدرخودفرزند(ان)یادگیریروشدربارهمھمتصمیم گیریدرخانواده ھابرایزیراطالعاتمطالعھبگوید.خوشامد
برای کل سال است.لطفا بھ یاد داشتھ باشید کھ این تصمیمسپتامبر مھم است.

باکھھستیممتوجھھمچنینمامی کند،پشتیبانیمادانش آموزانازبھترحضورییادگیری،WRDSBعقیدهبھکھحالی در
وزارتراھنمایپایھبرببیند.آموزشدورراهازفرزندشانبخواھنداستممکنخانواده ھابعضیخاص،شرایطبھتوجھ

خواندنازبعداگراست.سپتامبرماهدردورراهیادگیریبرنامھگزینھارایھبرایبرنامھ ریزیحالدرWRDSBآموزش،
درخواستفرمبایددارید،آیندهتحصیلیسالدرراخودفرزند(ان)برایدورراهیادگیریبرنامھانتخابقصدمطلب،این

Remote(دورراهیادگیری Learning Program Request Form(کنید.پرمی3روزبعدازظھر4تازیرلینکازرا
شمافرزند(ان)کھاستآنبرمافرضنکنند،پررادورراهیادگیریبرنامھدرخواستفرموالدیناگرکنید:توجھلطفا

جھتجذب کنندهیااولیھمدرسھبھحضورییادگیریجھتدانش آموز(ان)آنوکردخواھندشرکتمدرسھدرحضوری
مدرسھ فرزند خود تماس بگیرید.یادگیری حضوری معرفی می شود. اگر سوال دارید، لطفا با

 

یادگیری، تندرستی و سالمت روان
WRDSBومی شوندپشتیبانیبھترحضورییادگیریدرتندرستی،وروانبھداشتدانش آموزان،یادگیریکھاستمعتقد

مدارس ودانش آموزان، خانواده آنھا و کارکنان را درباره اھمیتبازخورد شما این موضوع را تقویت کرده است. ما نظرات
مزایای خاص یادگیری حضوری شامل موارد زیر را شنیدیم:



خاص،آموزشینیازھایدارایدانش آموزانانگلیسی،زبان آموزانجوان،فرزنداننیازھایمناسببیش تر●
آسیب پذیر استدانش آموزانی کھ در فعالیت مستقل مشکل دارند و دانش آموزان

رابطھ دلسوزانھ با ھمتایان و مربیان پشتیبانی می کنداز سالمت روان و تندرستی دانش آموزان از طریق ایجاد●
می کندنوعی حس تعلق، ارتباط و اجتماعی را در دانش آموزان ترغیب●

ضروریدانش آموزتندرستیوروانسالمتبرتاکیدبازمی گردیم،مدرسھبھبعدسالوقتیکھدادنشانمابھشمابازخورد
امریقویتعلقوپیوندروابط،تضمینبود.دشوارآنھاخانواده ھایودانش آموزانبرایشدتبھگذشتھسالبود.خواھد
رامدارسگروه ھایھمچنینوجامعودلسوزایمن،درسکالس ھایایجادماکارکناناست.دانش آموزانیادگیریدراساسی

و حس تعلق زیاد دارند را در اولویت قرار داده اند.کھ دانش آموزان در آن احساس دیده شدن و شنیده شدن داشتھ

محیط ھای یادگیری ایمن و سالمت در مدارس ما
WRDSBامنبصورتمامدارسوشدخواھنداجرابھداشتیوسالمتپروتکل ھایھمھکھاستامراینتضمینبھمتعھد

استبودهاندکبسیارمامدارسدرCOVID-19انتشارخانواده ھا،ودانش آموزانکارکنان،پشتیبانیمددبھمی کنند.فعالیت
تحصیلیسالدرباشیم.داشتھاثربخشیپاسخگوییاستدادهامکانمابھواترلومنطقھعمومیبھداشتبامامشارکتو

توصیھنزدیکازھمچنانوکنیمآغازبودنایمنصورتدروزمانمروربھراعادیفعالیتامیدواریمما،2022-2021
دنبال کرده و رعایت کنیم.بھداشت عمومی محلی و دستورالعمل ھای وزارت آموزش را

یادگیری حضوری دوره ابتدایی
شد.خواھدالگوسازیجدیدروشبھ8پایھتامھدکودکدانش آموزانبرایحضورییادگیری

کارکنان طبق نیاز برنامھ آموزشی از یک کالس بھدانش آموزان ھمچنان بصورت کالسی گروه بندی می شوند و●
کالس دیگر می روند.

شد کھ بھ ھر گروه/اتاق درس می دھند.بطور مستمر بر کاھش تعداد تماس مربیانی تمرکز خواھد●
Google(مثلمجازییادگیریمحیطبایدھمچنانمعلمان● ClassroomیاBrightspace(اگرتاکنندرعایترا

آنازبتوانباشد،کوتاھیمدتبرایدانش آموزانایزولھبھنیازاگریاشوددورراهیادگیریبھانتقالبھنیاز
روش ھا استفاده کرد.

یادگیری حضوری متوسطھ
بھبتوانیمامیدواریمماتحصیلی،سالطولدرپیشرویباھمگامشد.خواھدآغازفعلیایمنیتدابیرحفظباحضورییادگیری

بھداشتی از سربگیرم.تدریج عملیات و فعالیت منظم تری را منوط بھ رعایت راھنمای

ونیازصورتدراماکرده ایم،برنامھ ریزینیمسالبصورتمتوسطمدارسسامان دھیبرایماسپتامبر،ماهدر●
اجرای ترم ھای یک چھارم سال نیز آمادگی  داریم.بستھ بھ دستورالعمل وزارت آموزش و بھداشت عمومی برای

بصورتگروهیکفقطروزھروشونددستھ  بندیBوAگروه ھایدردانش آموزانداریمانتظارحاضر،حالدر●
نگرانی ھایمااماکرد،تاییدحاضرحالدرنمی توانراخاصروزمرهبرنامھشود.حاضرمدرسھدرحضوری

کردهآغازراتحصیلیسالوقت،اسرعدرامیدواریمماشنیدیم.روزدریادگیریپودمانیکبارابطھدرراشما
کالس پیش برویم.و/یا  بھ سمت دو کالس در روز  و یک زنگ ناھاری بین دو

و/یاروزانھحضورگروه بندی،حذفازراھنما،وعمومیبھداشتوآموزشوزارتدستورالعملکھآنازبعد●
وقت برای اجرای این تغییرات اقدام خواھیم کرد.برگشت بھ یک برنامھ منظم تر پشتیبانی کرد، ما در اسرع

Google(مثلمجازییادگیریمحیطیکمی رودانتظارمعلمانازھمچنان● ClassroomیاBrightspace(بھ
ایزولھبھنیازاگریاشوددورراهیادگیریبھانتقالبھنیازاگرتاباشندداشتھاثربخشتدریسروشیکعنوان

استفاده کرد.دانش آموزان برای مدت کوتاھی باشد، بتوان از آن روش ھا



برنامھ یادگیری راه دور در ماه سپتامبر
WRDSBمجازییادگیریبھتمایلکھدادخواھدارایھدانش آموزانیبھدورراهبصورترامتوسطھوابتداییدوره ھای

Distance(راه دوریادگیریبرنامھ ھایمدلبرمنطبقامسالدورراهیادگیریبرنامھ ھایدارند. Learning Program(
بامی کند.استفادهآنھاازپرورشوآموزشوزارتکھاستواژگانیھمانازاستفادهھدفبافقطنامتغییربود.خواھند
تحصیلیسالمثلمشابھبرنامھ ھایمجموعھارایھدرماتواناییحضوری،کالس ھایبھبیش تردانش آموزانبرگشت
بود.خواھدمحدود2021-2020

برنامھ یادگیری راه دور ابتدایی
Full(روزتماممھدکودکدوره)،ERLP(ابتداییدورراهیادگیریبرنامھ Day Kindergarten،(وانگلیسی،زبانبرنامھ
برنامھنمی تواندWRDSBمحیط،درفرانسھدورهمجربمعلمینمحدودتعدادبھتوجھباداد.خواھدارایھراپایھفرانسھ
French(محیطدرفرانسھ Immersion Program(ویژهERLPدرفرانسھدورهمی خواھندکھوالدینیکند.ارایھرا
چندازترکیبیکالس ھایشاملERLPامسال،مثلبیندیشند.حضورییادگیریبھبایدشود،ارایھآنھافرزندانبھحتمامحیط

زنگدوشاملکھمی کننددریافتتدریسروزدرھم زمانبصورتدقیقھ225تا180دانش آموزانبود.خواھددرسیپایھ
است.تغذیھبرایدقیقھ ای40تفریح

برنامھ یادگیری راه دور متوسطھ
کلیھدرپایھھردرمنتخبدرسچند)WRDSB(واترلوناحیھمدارسھیات)SRLP(متوسطھدورراهیادگیریبرنامھ

وآکادمیکآمادگیکالج،برایآمادگیکاربردی،کار،محلبرایآمادگیمحلی/ضروری،دروسمی دھد:ارایھرابرنامھ ھا
شرکتقصدکھخانواده ھاییودانش آموزانوداده اندانجامبعدسالبرایرادرسانتخابقبالمتوسطھدانش آموزاندانشگاه.

فارغ التحصیلیمسیردردانش آموزانکھشودارایھدوره ھاییشدخواھدتالشکھباشندداشتھتوجھلطفادارند،SRLPدر
انتخابی خود بھ آنھا نیاز دارند.

دوره ھایکاتالوگازمی توانندآنھانیست،موجودSRLPدرکھدارندخاصیدروسبھنیازدانش آموزانکھمواردیدر
باالمھارتباتخصصیرشتھ ھایمثلسیستمبرنامھ ھایبھدسترسیشاملSRLPکنند.استفادهالکترونیکیادگیری

)SHSM،(پیشرفتھکارآموزی)AP،(بین المللیدیپلم)IB،(برنامھ ھایسایریامحیط/پیشرفتھدرفرانسھتلفیقی،ھنرھای
است.تخصصی مدارس است کھ فقط از طریق مدارس حضوری در دسترس

SRLPسامان دھیبرایبرنامھ ریزیحالدرماحاضر،حالدرمی کند.اجراراماعادیروزانھبرنامھومدرسھتقویمھمان
روزانھبرنامھداریم.نیزراسالیک چھارمترم ھایآمادگینیازصورتدراماھستیم،نیمسالیبصورتمتوسطھمدارس

سال اجرا خواھد شد.خاص ھنوز نھایی نشده است و بھ محضی کھ نھایی شد در کل

تخصصیھایIEPوکالس ھاخاص،آموزش
آموزشینیازھایدارایدانش آموزانازپشتیبانیبراینوعبھترینحضورییادگیریکھمی دھدنشانماامسالتجربھ

آموزشی جایگزین ھستند. بھ ھمین علت، در سال تحصیلیخاص بھ ویژه کسانی است کھ در کالس ھای جمعی و برنامھ ھای
گشت.بازخواھندحضوریبصورتدوبارهجایگزینآموزشیبرنامھ ھایوجمعیکالس ھای،2022-2021

موجودجایگزینبرنامھ ھاییاضروریتعدیلخاص،شرایطلحاظباھمچنانخاص،آموزشینیازھایدارایدانش آموزان
شد.خواھندپشتیبانیخود)IEP(فردیآموزشیبرنامھدر

حمایت از خانواده ھا در تصمیم گیری



شمامی کنند-پشتیبانیآنھافرزندتندرستیوروانسالمتیادگیری،ازبھترکھکنندتمرکزروشیبرخانواده ھاکھاستمھم
وفرزندمعلموخودفرزندبابارهایندرگفتگوبھترغیبراشماماواستمھمیتصمیماینمی شناسید.راخودفرزندبھتر

اطالعاتکرده ایم:تھیھمنبعیکمااست.تحصیلیسالکلبرایتصمیماینباشید،داشتھیادبھمی کنیم.پشتیبانکارکنان
بگیرید.باز اگر سوالی داشتید، لطفا با مدرسھ فرزند خود تماس.بیش تر برای پشتیبانی از خانواده ھا در تصمیم گیری

چطور برنامھ  یادگیری راه دور را انتخاب کنید
شرکتWRDSBدورراهیادگیریبرنامھدر،2021-2022تحصیلیسالدرآنھافرزنددارندتمایلکھمراقبینییاوالدین

ووالدینازماکنند.پرخودفرزندانازیکھریاخودفرزندبرایرادورراهیادگیریبرنامھدرخواستفرمیکبایدکند،
روزبعدازظھر4ساعتتارافرملطفاکنند،شرکتدورراهیادگیریبرنامھدرآنھافرزند(ان)دارنددرخواستکھمراقبینی

کنند.پر2021می،3

فرم درخواست یادگیری راه دور را ببینید

پررادورراهیادگیریبرنامھدرخواستفرموالدیناگراست.سالکلبرایتصمیماینکھمی شودیادآوریوالدینبھ
بھحضورییادگیریجھترادانش آموز(ان)آنوکردخواھدشرکتحضوریآنھافرزندکھاستآنبرمافرضنکنند،
حاضر،حالدراستممکنکھداریمقبولمامی شود.معرفیحضورییادگیریجھتجذب کنندهیااولیھمدرسھ

داریم.از منابع و کادر کافی برای مدارس خود نیاز بھ زمانتصمیم گیری برای خانواده ھا سخت باشد، اما برای اطمینان
دلسوزایمن،درسکالس ھایبھشمافرزندبھخوشامدگوییآمادهمامی کنیم.تشکرآمادگیکسبدرمابھکمکبابتشمااز
ھستیم.2021سپتامبردرخودجامعو

https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://www.wrdsb.ca/wp-content/uploads/Return-to-School-September-2021-Further-information-to-support-families-as-they-make-a-decision-April-2021.pdf
https://remotelearning.wrdsb.ca/

