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Dear Families,  

The Ministry of Education has instructed Ontario school boards to prepare for the 

2020/2021 academic school year by developing plans to support the following 

scenarios: 

1. Normal school day routine with enhanced public health protocols - 

Students going to school every day, in classes that reflect standard class size 

regulations. 

2.  Modified school day routine - Based on public health advice, an adapted 

delivery model to allow for physical distancing and cohorts of students. Under 

this model, a limit of 15 students would be maintained in a typical classroom 

at one time. 

 

3.  At-home learning - Should the school closure be extended, or some parents 

choose not to send their child back to school, remote education will be 

available.   

The York Region District School Board (YRDSB) would like your feedback, which will 

be used alongside recommendations from our Public Health Agencies, the Ministry 

of Education, and Regional and Provincial agencies to inform learning plans for the 

2020/2021 academic year.  

This survey is voluntary and anonymous. No information you provide will identify you 

or your children. Please skip any questions you do not want to answer. 

If you experience any technical difficulties in completing the survey, please contact 

the Research Department by sending an email to research.services@yrdsb.  

 

The YRDSB family survey can be found at: https://bit.ly/YRDSB2020Family  
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  2020ژوئن،  25 –نظرسنجی خانواده 

 

 

 خانواده های عزیز،

هایی برای مواجهه با شرایط برنامه یتهیهی اونتاریو را آموزش داده تا با های مدرسهوزارت آموزش، هیأت مدیره

 آماده شوند:  2021/2020سال تحصیلی آکادمیک  درزیر 

-میآموزان هر روز به کالس دانش – همگانیبهداشت مقررات بهبود یافته روزهای مدرسه طبق روال عادی با .1

 .خواهد بود استاندارد آموزان در آنهادانش جمعیت مقرراتهایی که طبق روند در کالس

انتقال تطبیق یافته که در آن  مدلبهداشت همگانی یک  یتوصیه براساس – تغییر روال عادی روزهای مدرسه.2

توانند آموزان میاز دانش تن 15تحت شرایط این روش تنها  آموزان امکانپذیر باشد.میان دانش فیزیکیگذاری فاصله

 .همزمان در یک کالس معمولی باشند به طور

ضی از والدین از فرستادن فرزندان خود به مدرسه تمدید شود یا بع ارستعطیلی مدچنانچه  – در خانهیادگیری .3

 خودداری کنند، آموزش از راه دور موجود خواهد بود.

-از بازخورد شما استقبال کرده و از آن در کنار توصیه )YRDSB(ی یورک ای ناحیهی منطقهی مدرسههیئت مدیره

-ی برنامهرسانی درباره برای اطالعای همگانی، وزارت آموزش، و مؤسسات استانی و منطقههای مؤسسات بهداشت 

 گیرد.بهره می 2020-2021های آموزشی سال تحصیلی 

دهید هویت شما یا فرزندتان را باشد. هیچ کدام از اطالعاتی که ارائه میاین نظرسنجی داوطلبانه و بدون ذکر نام می

 باشید جا بیندازید.فاً هر پرسشی را که مایل به پاسخگویی به آن نمیآشکار نخواهد کرد. لط

 

اگر در تکمیل نظرسنجی به هر گونه مشکل تکنیکی برخورد کردید، لطفاً با ارسال یک ایمیل به آدرس زیر با بخش 

 تحقیقات تماس بگیرید: 

research.services@yrdsb 
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