May 19, 2020
Dear Parents—
Today, I announced our government’s decision that schools will remain closed until the end of
June.
This decision was based on protecting the health and safety of your child, your family, and your
community. When I last wrote to you on April 28, I promised that your child would not return to
school if we are not able to definitively answer "yes" to the following question: does this promote
the health, safety, and well-being of our children and students? Given the current developments
in the COVID-19 outbreak and the congregate nature of schools, we cannot answer yes to that
question just yet.
For the last few months, you and your children have taken extraordinary steps and shown great
flexibility to continue your children’s learning journey. Our government has also been working to
make sure you and your children have access to the tools, resources, and predictability that we
have all sought during these times.
As we continue to work around-the-clock to plan for the summer and the 2020-21 school year, I
believe it is more important than ever to listen to you and hear your ideas.
We have heard clearly from parents that they expect dynamic live education for their children.
The connection between a student, their peers, and their teacher is more important than ever.
Two weeks ago, I wrote to school boards and other education sector partners to express my
expectation that teachers utilize live teaching—sometimes called ‘synchronous learning’—for
entire classes, smaller group settings, or one-on-one interactions.
While this is by no means a normal time in your child’s education, it is critically important to
allow your child to have access to a school community, support network, and learning
experience that is as close to normal as possible. I will continue to advocate for this, as we must
strive to do more to serve our children in these extraordinary and tough times.
We have also heard from many parents who are concerned about how to access technology in
order for students to fully benefit from this live learning. One of the first things we did after
suspending in-person classes was to support school boards in distributing existing technology to
students who needed it. Over 200,000 devices have been distributed to students across the
province.

On April 17, we also announced a partnership with Rogers and Apple that enables school
boards to provide portable tablets with free Rogers LTE wireless data, pre-loaded with critical
education tools and resources. To date, tens of thousands of these devices have been
distributed and delivered to students in the province. It is partnerships like this that represent the
best of the spirit of Ontario.
Through the Ontario Together initiative, we have been able to procure competitive packages for
broadband internet that families can access immediately. We have provided these options to
our school boards, and I encourage you to contact your local board to determine if this might be
the right fit for you.
We have heard from parents that there is a need to provide bridge programming and other gapclosing initiatives during the fast-approaching summer period. We know that the learning loss
that takes place every year over the summer can be a challenge to students when school
resumes in September. This year, the risk of summer learning loss is more pronounced.
That is why we are providing new opportunities for students to continue learning over the
summer. We also have announced Ontario’s Summer Learning Plan, which is a robust plan for
summer learning opportunities, including new programs and initiatives. I encourage you to
discuss these options with your child, to determine if there are opportunities to continue their
learning over the summer.
Some of these initiatives include:
•
New upgrading courses, which will allow Grade 9-12 students to upgrade a full
credit course they passed during the school year in 55 hours, rather than the
normal 110 hours;
•
Specific learning supports for students with special education needs and mental
health needs, including access to Education Assistants, a new two-week program
in skills development, learning, and routine establishment, and a summer extension
of after-school programming for students with autism;
•
Working with our cross-government team, we will be providing virtual opportunities
for students to volunteer during the summer, which can be counted toward the
community service graduation requirement.
These programs and resources were designed with your child in mind, and we have more than
doubled the funding available during the summer period for this continued programming. As we
roll out Ontario’s Summer Learning Plan, new virtual components will be available and strict
protocols will be unveiled for in-class summer learning should emergency measures be lifted.

We are also creating an organized and safe process to allow families to retrieve items in
schools, led by local school boards.
Looking ahead to the Fall, when schools reopen, we know that school may not look or feel the
same. While we have seen other provinces suggest what their classrooms may look like in
September, we know that each part of our country is impacted and responding differently to the
COVID-19 outbreak.
Our government is in regular contact with Ontario’s Chief Medical Officer of Health, Dr. David
Williams, and the education system remains a top priority for the COVID-19 Command Table. I
have also spoken with the leadership of the Hospital for Sick Children, who have provided
important counsel in how we continue to support students’ health and safety at school.
While we are working aggressively to make sure Ontario’s schools and classrooms represent
the safest learning environments possible, we will provide our plan for resumption of class in
September in short order which will include strict safety protocols and public health measures.
As our province moves further along the recovery path, we should be proud of our collective
efforts that are now showing signs of hope and optimism. Despite this, we appreciate that
students and children may struggle to make sense of this pandemic. We are all doing our best
to stay strong and positive during this period, and you may be having difficult and emotional
discussions with your children during this time.
You and your children are not alone. At the onset of the school closure period, I encouraged
school boards to immediately ensure that their mental health workers and professional staff are
available to engage in safe and secure conversations with students who feel the need to talk.
Our government has also provided emergency funding of up to $12 million to immediately
expand online and virtual mental health supports, many of which are directly tailored for youth.
There are many organizations that provide critical support for children who face mental health
concerns or distress. A great example is Kids Help Phone, which offers 24/7 counselling and
referral services across the province. To use this free resource, children can call 1-800-6686868, or text CONNECT to 686868. School Mental Health Ontario also has a number of great
resources for students, parents and families on their website at www.smho-smso.ca. In addition,
child and youth mental health agencies across the province continue to provide services.
Our government has been consistently clear. The health and well-being of your child guides
every decision we make. We will get through this together, and in doing so will always work in
the best interest of your child, your family, and your community.

I know that together, we will all continue to rise to the challenge.
Sincerely,

The Honourable Stephen Lecce, M.P.P
Minister of Education

والدین محترم
امروز من تصمیم دولت را برای تعطیل بودن مدارس تا اخر ماه جون اعالم میدارم
این تصمیم بر اساس محافظت از سالمتی و ایمنی کودکان  ،خانواده شما و جامعه گرفته شده است.
وقتی اخرین بار درتاریخ  28آوریل برای شما نوشتم قول دادم که فرزندان شما به مدارس باز نخواهند گشت تا نتوانیم
جواب قطعی به این سواال داشته باشیم.
ایا این باعث تقویت سالمتی  ،ایمنی و بهزیستی فرزندانمان و دانش اموزان می شود؟
با توجه به تحوالت فعلی شیوع کوید  19-و ماهیت اجتماعات مدارس هنوز نمیتوانیم به این سوال پاسخ مثبت بدهیم
در چند ماه گذشته شما و فرزندانتان قدمهای خارق العاده ای برداشته اید و انعطاف پذیری زیادی برای ادامه مسیر
یادگیری فرزندان خود نشان داده اید .دولت ما همچنین تالش کرده است تا شما و فرزندانتان به ابزارها  ،منابع و پیش بینی
پذیری که همه ما در این زمانها جستجو کرده ایم دسترسی داشته باشید .از انجا که ما بطور دائم برنامه ریزی تابستان و
سال تحصیلی  2021-2020را ادامه می دهیم معتقدم مهمتر از همیشه گوش دادن به شما و ایده های شماست.
ما از والیدن به روشنی شنیده ایم که انها اموزش زنده پویا برای فرزندان خود انتظار دارند .ارتباط بین دانش اموز،
همساالن و معلم انها از همیشه مهمتر است  .دو هفته پیش من به هیئت مدیره مدارس و سایر بخشهای وابسته اموزش
نوشتم تا ابراز امیدواری کنم که معلمان از تدریس زنده که بعضا "یادگیری همزمان" نامیده میشود برای کل کالس ها
تنظیمات گروه کوچکتر یا روش یک به یک استفاده کنند.
اگر چه این به هیچ وجه یک دوره عادی در اموزش فرزند شما نیست ،بسیار مهم است که اجازه دهید فرزند شما به یک
مدرسه  ،شبکه پشتیبانی و تجربه یادگیری که به حد معمول نزدیک باشد دسترسی داشته باشد .من به این امر ادامه خواهم
داد زیرا باید تالش کنیم تا در این مواقع خارق العاده و دشوار به فرزندان خود خدمت کنیم.
همچنین از والدین بسیاری شنیده ایم که نگران چگونگی دستیابی به فناوری هستند تا دانش اموزان از این یادگیری زنده
بهره مند شوند .یکی از کارهایی که ما بعد از تعلیق کالسهای حضوری انجام دادیم حمایت از مدارس در توزیغ فناوری
موجود به دانش اموزان نیازمند به ان بود .بیش از  200000دستگاه در سراسر استان به دانش اموزان توزیع شده است
در  17اوریل ما همچنین همکاری با راجرز و اپل را اعالم کردیم که مدارس را به تهیه تبلتهای قابل حمل با داده های
بیسیم رایگان راجرز با ابزارها و منابع مهم قادر می سازد .تاکنون ده ها هزار دستگاه از این دستگاه ها توزیع و تحویل
.دانش اموزان استان شده است اینگونه مشارکتها نشان دهنده بهترین خلوص انتاریو است.
از طریق ابتکار عمل با هم انتاریو ما توانسته ایم بسته های اینترنتی با باند پهن تر تهیه کنیم که خانواده ها بتوانند سریعتر
به انها دسترسی پیدا کنند .ما اینگونه گزینه ها را در اختیار مدارس قرار داده ایم و من شما را تشویق میکنم تا با هیئت
مدیره محلی خود تماس بگیرید تا مشخص شود که ایا این ممکن است مناسب برای شما باشد.

ما از والدین شنیده ایم که نیاز به تهیه برنامه متصل وابتکارات دیگر در مورد پوشش دادن به فاصله دوره تابستانی که
نزدیک است وجود دارد ما می دانیم که از دست دادن یادگیری که هرساله در تابستان اتفاق می افتد هنگام شروع در ماه
سپتامبر برای د انش اموزان یک چالش است  .امسال خطر از دست دادن یادگیری تابستان بیشتر است به همین دلیل است
که ما فرصت های جدیدی را برای دانش اموزان فراهم میکنیم تا در طول تابستان به یادگیری خود ادامه دهند.
ما همچنین برنامه اموزشی تابستانی انتاریو را اعالم کرده ایم که یک برنامه قوی برای فرصتهای یادگیری تابستان از
جمله برنامه ها و ابتکارات جدید است  .من شما را تشویق میکنم در مورد این گزینه ها با فرزندان خود صحبت کنید تا
تعیین کنید فرصتهایی برای یادگیری انها در طول تابستان وجود دارد.
برخی از این ابتکارات عبارتند از :
*-دوره های درسی جدید که به دانش اموزان در کوید  19اجازه میدهد که یک دوره درسی کامل با بجای 110
ساعت معمولی در  55ساعت بگذرانند

-

*-پشتیبانی ویژه از یادگیری برای دانش اموزان دارای نیازهای ویژه اموزشی و سالمت روان از جمله دسترسی به
دستیاران اموزش  ،برنامه جدید دو هفته ای در توسعه مهارت یادگیری و استقرار روزمره و تمدید و برنامه توسعه
تابستانی بعد از مدرسه برای دانش اموزان با اوتیسم.

-

*-با همکاری تیم خود فرصت های مجازی را برای دانش اموزان داوطلب در طول تابستان فراهم خواهیم کرد که
میتوان ان را بعنوان خدمات اجتماعی در فارغ التحصیلی حساب کرد

-

این برنامه ها و منابع با توجه به نظر فرزند شما طراحی شده و ما بیش از دوبرابر بودجه موجود برای این برنامه
در طول تابستان در اختیار داریم  .همانطور که در مورد برنامه یادگیری تابستانی انتاریو گفتیم وسائل مجازی جدید
در دسترس خواهند بود و در صورت برداشتن اقدامات اضطراری برای یادگیری در کالسهای تابستانی نمایان می
شوند .ما همچنین در حال ایجاد یک فرایند سازمان یافته و ایمن هستیم تا خانواده ها بتوانند وسایل را در مدارس به
سرپرستی هیئت های مدارس محلی بازیابی کنند

-

با نگاهی به اینده در پاییز وقتی مدارس بازگشایی میشوند میدانیم که مدرسه ممکن است مثل سابق نباشد یا احساس
نشود ،در حالی که ما دیده ایم که استانهای دیگر نشان می دهند که کالسهای انها در ماه سپتامبر چگونه بنظر می
رسد .می دانیم که هر قسمت از کشور ما تحت تاثیر قرار گرفته و به شیوع کوید –  19واکنش متفاوت نشان می
دهد

-

دولت ما بطور مرتب با مدیر کل بهداشت پزشکی انتاریو  ،دکتر دیوید ویلیامز در تماس است و سیستم اموزشی
همچنان در اولویت اصلی جدول کوید –  19است .من با رئیس بیمارستان کودکان نیز صحبت کردم که مشاوره

-

.مهمی در مورد چگونگی ادامه حمایت ما از سالمت و ایمنی دانش اموزان در مدرسه داده است
در حالی که ما تالش می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مدارس و کالس های درس انتاریو امن ترین محیط های
یادگیری ممکن است ،ما برنامه خود را برای از سرگیری کالس ها در ماه سپتامبر به صورت کوتاه ارائه خواهیم

-

.داد که شامل روش های ایمنی دقیق و اقدامات بهداشت عمومی است
وقتی استان ما در مسیر بهبودی بیشتر پیش رفت ما باید به تالشهای جمعی خود افتخار کنیم که اکنون نشانه هایی
از امید و خوش بینی را نشان می دهند .با وجود این ما از کودکان و دانش اموزانی که ممکن است برای درک این
بیماری همه گیر تالش می کنند قدردانی میکنیم .همه ما تالش می کنیم تا در این مدت قوی و مثبت بمانیم و شما

-

..ممکن است در این مدت با فرزندان خود گفتگوهای سخت و عاطفی داشته باشید.
شما و فرزندانتان تنها نیستید .در اغاز دوره تعطیلی مدارس  ،من هیئت های مدارس را تشویق کردم که بالفاصله
اطمینان حاصل پیدا کنند که کارکنان سالمت روان و کادرهای حرفه ای انها برای گفتگوهای امن با دانش اموزانی

-

.که نیاز به صحبت دارند در دسترس باشند
دولت ما همچنین برای کمک به فوریت های پزشکی روانی انالین و مجازی  ،کمک های اضطراری بالغ بر 12
میلیون دالر را تامین کرده است که بسیاری از انها مستقیما برای نوجوانان اختصاص داده شده است.

-

سازمانهای زیادی وجود دارند که از کودکانی که با نگرانی های سالمت روانی یا پریشانی مواجه هستند حمایت
جدی می کنند .مثال تلفن راهنمای کودکان است که خدمات مشاوره و ارجاع  24/7در سراسر استان را ارائه می
دهد .برای استفاده از این سرویس رایگان ،کودکان می توانند با شماره  1-800-668-6868تماس بگیرند یا متن
پیام را به  1686868ارسال کنند.

-

سالمت روانی مدارس انتاریو همچنین دارای تعداد زیادی منابع عالی برای دانش اموزان  ،والدین و خانواده ها در
وب سایت خود به ادرس
 www.SMHO.SMSO.CAدارد.
عالوه بر این اژانس های سالمت روان کودک و نوجوانان در سراسر استان ارائه خدمات می دهند

-

-

دولت ما بطور مداوم اشکار بوده است .رفاه و سالمتی فرزند شما راهنمایی می کند هر تصمیمی را که می گیریم.
.ما باهم این کار را خواهیم کرد و انجام این کار همیشه به نفع فرزند شما ،خانواده و جامعه شما خواهد بود

-

من می دانم که همه ما با هم همچنان به چالش خواهیم پرداخت -
دوستدار شما -

The Honourable Stephen Lecce, M.P.P
Minister of Education

