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 والدین و سرپرستان محترم، 
  

تجدید نظر شده به نام برنامه درسی یک  2015( در ماه فوریه  Ontario Ministry of Educationوزارت آموزش و پرورش انتاریو )
 ازآنها  مخارجرا اعالم کرد. تمام مدارس انتاریو که  (Health and Physical Education Curriculum) تربیت بدنیبهداشت و 

 میباشند.امسال سال تحصیلی اجرای این برنامه درسی در شروع  دولت تامین میشوند، ملزم بهبودجه 
  

با دریافت کرده اند. ما نیز از والدین این برنامه درسی رابطه با در  زیادیپرسشهای  ،شورای آموزش و پرورش و مدارس ما از ماه فوریه
 بوده ایم.گفتگو تجدید نظر شده در حال ی اجرای این برنامه  فرایند وزارت آموزش و پرورش در رابطه با

  
تدریس خواهد شد. با این حال، انتظار میرود که  2016-2015بدنی در طول سال تحصیلی  تاین برنامه بهداشت و تربیطبق اعالم قبلی، 
در   (Human Development and Sexual Health) تکامل انسان و بهداشت جنسیدرسی مربوط به بخشهای  اتمحتوی موضوع

منابع پشتیبانی این برنامه درسی را تکمیل نموده، به شورا امکان میدهد تا زمانی  محورِ اجرا شود. این  2016کالسهای اول تا هشتم در بهار 
 دهد. عمیم حرفه ای را برای تعلیم و تدریس کارکنان ارائه و منابع بیشتری را برای والدین تپیشرفت فرصتهای 

  
 اینکه  امسال قبل از بدین لحاظ، و رفاه دانش آموزان به شمار میروند و پیشرفت دست آوردها  شرکای ما درا مهمترین والدین و خانواده ه

 به شما اطالع داده خواهد شد.  ها ارائه شوند، ل انسان و بهداشت جنسی بطور رسمی در کالسمتکا ات درسیموضوع
  

محتویات این درس و تمام برنامه همه من به شما اطمینان میدهم که  ، متعهدی هستندو ماهر آموزگاران و کارکنان مدارس ما افراد حرفه ای 
 در محیطی دلسوز و امن تدریس خواهند شد.  ،درسی دیگر مناسب با سن دانش آموزانهای 

  
 مطالب ترجمه شده در وب سایت برنامه درسی بهداشت و تربیت بدنی و راهنمای والدین شاملکل نسخه هایی از ، برای کسب اطالعات بیشتر
 موجود میباشد. www.yrdsb.ca شورای آموزش و پرورش 

  
  

 با احترام، 
  
 

 ( J. Philip Parappallyج. فیلیپ پاراپالی )
 ( Director of Educationمدیر قسمت آموزش )

 (York Region District School Boardشورای آموزش و پرورش منطقه یورک )
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