
 

 ھااطالعات بازگشت بھ مدرسھ برای خانواده 
) خوش آمدید. این فھرستی است از جاھایی کھ می توانید در DDSBبھ سال تحصیلی جدید در ھیئت مدارس منطقۀ دورھام ( 

برای بازگشت بھ مدرسھ پیدا    خودتان، منابع مفید، و نکات کلی برای آماده کردن  ddsb.caآنھا اطالعات مھمی را دربارۀ  
 کنید. 

 DDSBسایت   نحوه استفاده از گوگل ترنسلیت در وب
می ترنسلیت،  گوگل  طریق  سایت  از  وب  کرد  DDSBتوان  ترجمھ  مختلف  زبانھای  از  بسیاری  بھ  راحتی  بھ    گزینھ .را 

Translate    یاSelect Language  توانید در ھر صفحھ از وبسایت  را میDDSB  عالمت  در بنر باالی صفحھ در کنار  
 جستجو پیدا کنید. گزینھ ذره بین یا

 بروید. ddsb.ca صفحھ تاپ بھدر کامپیوتر یا لپ  .1
در    Translateکلیک کنید.      وبسایت    در بنر باالی صفحھ  Select Languageیا    Translateبر روی دکمۀ   .2

 مدرسھ ظاھر می شود.  وبسایتدر صفحات  Select Languageو  DDSBوب سایت اصلی 
 زبان مورد نظر خود را از لیست انتخاب کنید.  .3

 

 

https://www.ddsb.ca/en/index.aspx
https://www.ddsb.ca/en/index.aspx


 برای دریافت اخبار از مدرسھ فرزندتان مشترک شوید 
تقیم از مدرسھ فرزندشان  ھا طی کنند تا اخباری مانند خبرنامھ مدرسھ را بھ طور مسدر اینجا مراحلی کھ الزم است خانواده

 دریافت کنند، آمده است: 

 در بخش اخبار مدرسھ کلیک کنید.  More Newsدر صفحھ اصلی ھر مدرسھ، روی  .1

 

 کلیک کنید.  Subscribeروی دکمھ  .2

 

مربوط بھ مواردی کھ مایلید در آن مشترک شوید را در وبسایت مدرسھ تیک بزنید. اگر فقط اخبار    ھای  گزینھتمام   .3
 را تیک بزنید. اخبار مدرسھمدرسھ (خبرنامھ) را می خواھید، فقط 

راھنمایی  ، ایمیلی را برای ھمھ مشترکین ارسال خواھد کرد. برای  اخبار  پس از تکمیل، وبسایت مدرسھ، بھ ھنگام انتشار
  بیشتر، لطفا با کارکنان مدرسھ خود تماس بگیرید. 



 مدرسھ و سؤاالت متداول وبسایتبازگشت بھ صفحھ 
مل اطالعاتی دربارۀ اینکھ یک  شود و شاروزرسانی میما قبل از شروع ھر سال تحصیلی بھ  صفحھ وب بازگشت بھ مدرسھ

 .  است و سؤاالت متداول 19-ھای کوویدنامھگذرد، سالمت و ایمنی در مدارس، شیوهروز در مدرسھ چگونھ می

 ھای سال تحصیلی تقویم
شده متوسطھ و شده ابتدایی، عادی متوسطھ و اصالح ھای عادی ابتدایی، اصالح ھای سال تحصیلی برای دوره توانید تقویممی

مشاھده    DDSBوبسایت  ای) را در  . (فعالیتھای حرفھP.Aشده و روزھای  ریزیای از تعطیالت رسمی برنامھھمچنین خالصھ
 کنید. 

 والدین  ش بخ 
 ) در دسترس است. از طریق این DDSBوالدین برای ھمھ والدین و سرپرستان در ھیئت مدارس منطقۀ دورھام (    بخش  
ھای  توانید حسابضور و نمرات فرزندتان را مشاھده کنید. شما ھمچنین می، شما می توانید تکالیف منزل، تاریخچۀ ح بخش 

SchoolCash Online    وSchoolMessenger    اندازی نمایید. برای اطالعات بیشتر و مشاھده  راه  بخش  را از طریق این
 .والدین مراجعھ کنیدبخش صفحھ وب سؤاالت متداول، بھ 

 امنیت رفت و آمد 
داشتھ   امنیت رفت و آمد  ھ براینامکند کھ یک آییندر ھیئت مدارس منطقۀ دورھام ھمۀ مدارس را ملزم می    امنیت رفت و آمد

 نامھ آمده است کھ مدیران مدارس باید:باشند. در این آیین

 بررسی کنند کھ ھر یک از کودکان بھ مدرسھ برسند. •
 بھ مدرسھ با مراقبان تماس بگیرند. در مورد ھر گونھ عدم رسیدن غیرقابل توضیح  •

مدرسۀ خود، لطفاً با دفتر مدرسھ خود تماس بگیرید. اطالعات   امنیت رفت و آمد نامۀبرای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ آیین
 است.درج شده فھرست راھنمای مدارستماس مدارس در 

 گزارش غیبت 
کند. می  آموزان استفاده میبرای گزارش غیبت دانش  SchoolMessengerھیئت مدارس منطقۀ دورھام از خدمت آنالین  

 ق زیر گزارش کنید:توانید غیبت فرزندتان را از طر

 18443502646تماس با شمارۀ  •
 بھ صورت آنالین یا از طریق گوشی ھوشمند خود  SchoolMessenger appبھ وسیلۀ اپلیکیشن  •

 ندارید و مایل بھ ایجاد آن ھستید، مراحل زیر را دنبال کنید:  SchoolMessengerاگر حساب 

 . بروید  SchoolMessenger websiteبھ وب سایت  .1
والدین استفاده   بخش  از ھمان آدرس ایمیلی کھ در نزد ما ثبت است، استفاده کنید (ھمان آدرس ایمیلی کھ برای حساب   .2

 کردید.)
 انتخاب کنید.  رمز عبوریک  .3
 ایمیلتان را چک کنید و حساب خود را تأیید نمایید.  .4

اطالعات ورود بھ سیستم خود را با فرزندانتان بھ اشتراک نگذارید و از اطالعات خود محافظت کنید. اگر بیش از یک فرزند  
در      لیست    ھا برای انتخاب ھر یک از فرزندانتان استفاده کنید. اینگزینھ  لیست  اید، از  نام کردهافزار ثبترا از طریق نرم

https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/return-to-school.aspx
https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/school-year-calendars.aspx
https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/school-year-calendars.aspx
https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/school-year-calendars.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/parent-portal.aspx
https://durhamschboard.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=7bad30e5dbd1bf405f6be3a84b961915&view=true
https://schooldirectory.ddsb.ca/
https://go.schoolmessenger.ca/#/home
https://go.schoolmessenger.ca/#/home


توانید برای خواھید یک حساب آنالین ایجاد کنید، میافزار موبایل). اگر نمیمت چپ در نرمباالی صفحھ قرار دارد (باال س
 تماس بگیرید. 18443502646گزارش غیبت فرزندتان با شماره 

 SchoolCash Onlineسیستم 
SchoolCash Online    سیستمی است کھ توسطDDSB  برنامھ در ھای فوق  شده برای فعالیتآوریبرای مدیریت مبالغ جمع

ھای مدرسھ فرزندان شما است. والدین/سرپرستان  و ایمن برای پرداخت ھزینھ  سادهشود. این یک روش   کلیۀ مدارس استفاده می
اندازی حساب،  برای حساب کاربری ثبت نام کنند. بعد از راه   SchoolCash  صفحھ وب ثبت نام کاربرمی توانند از طریق  
ورود  ھای  دسترسی پیدا کرد. برای کسب راھنمایی در مورد دستورالعمل  SchoolCashوالدین بھ    بخشمی توان از طریق  
ید یا با  مراجعھ کن  SchoolCashمیز راھنمای آنالین  ھای ایمیلی، یا فرآیندھای امنیتی، لطفاً بھ  ھا، اعالنبھ سیستم، پرداخت

 تماس بگیرید.  18669611803شماره 

 آموزش دیجیتال و پشتیبانی از دستگاه 
دارای    12تا    7ھای  آموزان کالسدانش آن می  Chromebookکھ  و  از طریق  باشند  کھ  آموزش   DDSB@Homeھایی 

ما بھ پشتیبانی دسترسی پیدا کنند. این صفحھ   صفحھ وب آموزش دیجیتال و پشتیبانی از دستگاهتوانند از طریق  بینند، میمی
 باشد.شما می Chromebookیابی، سؤاالت متداول، ایمنی آنالین و نحوه مراقبت از دستگاه شامل اطالعاتی درباره عیب

 منابع بھداشت روان و بھزیستی
کنیم تا با  ند، ما آنھا را تشویق میکنآموزان با اضطراب، افسردگی یا ھر مشکل روانی دیگری دست و پنجھ نرم میاگر دانش

منابع    DDSBسایت شخصی در مدرسھ خود تماس بگیرند. یک مشاور یا معلم راھنما می تواند کمک کند. عالوه بر این، وب
 دھد. ارائھ می  صفحھ وب بھزیستی و بھداشت روانآموزان، والدین/سرپرستان و کارکنان در بھزیستی را برای دانش

باشیم کھ برای کمک در دسترسند، این تیم شامل مددکاران اجتماعی، روانشناسان، ما ھمچنین دارای تیمی از متخصصان می 
مند بھ  باشد. اگر عالقھمیروان درمان محلی    اران بھداشت روانی و اعتیاد، و کارکنانو ھمکاران روانشناختی، ھمراه با پرست

نید تا اطالعات تماس خود را استفاده ک فرم پشتیبانی بھداشت روانصحبت با یکی از مددکاران بھداشت روان ھستید، لطفاً از 
لطفاً توجھ داشتھ باشید: این یک    در اختیار ما بگذارید، و یکی از اعضای تیم در اسرع وقت با شما تماس خواھد گرفت. 

 تماس بگیرید.   911سرویس بحران نیست. اگر مورد اورژانسی است، لطفاً با 

 

 ثبت نام در کودکستان 
 ثبت نام آنالینآموزان جدیدی را کھ وارد کودکستان می شوند، ملزم بھ  ) ھمۀ دانشDDSBھیئت مدارس منطقۀ دورھام (

 در یافتن مدرسھ و گذار بھ کودکستان کمک کنیم.  کند. ما اینجا ھستیم تا بھ شما و فرزندتانمی

 

 فرزند شما برای ورود بھ کودکستان باید شرایط سنی زیر را داشتھ باشد: 

 سال کامل داشتھ باشد.  4دسامبر سال جاری  31برای ثبت نام در مھدکودک، فرزند شما باید تا  •
 سال کامل داشتھ باشد.  5دسامبر سال جاری  31دبستانی، فرزند شما باید تا برای ثبت نام در پیش •

 

https://ddsb.schoolcashonline.com/Registration/Profile
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/home?email=&board_name=Durham%20District%20School%20Board&mw=1&mp=0
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/home?email=&board_name=Durham%20District%20School%20Board&mw=1&mp=0
https://helpdesk.supportschoolcashonline.com/en/support/home?email=&board_name=Durham%20District%20School%20Board&mw=1&mp=0
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/digital-learning-and-device-support.aspx
https://www.ddsb.ca/en/family-and-community-support/your-well-being-matters.aspx
https://forms.ddsb.ca/Mental-Health/School-Based-Mental-Health-Support
https://www.ddsb.ca/en/our-schools/register-for-school-registering-for-kindergarten.aspx


 برای ثبت نام کودک در کودکستان: 

 اند، استفاده کنید. درسھ در منطقھ شما تعیین شدهم برای یافتن مدارسی کھ بھ عنوان خانھ یاب مدرسھ نابزار مکااز  .1
 ایجاد کنید یا وارد حساب کاربری فعلی خود شوید. حساب والدینیک  .2
 پس از ایجاد حساب والدین، لطفاً دقّت کنید کھ سال تحصیلی صحیح را انتخاب کنید. .3

شدۀ  مدرسھ تعیینتعیین شده" خود برای دورۀ کودکستان ثبت نام کنند. اگر در یافتن خانھ  مدرسھھمھ دانش آموزان باید در "خانھ 
یاب مدرسھ مشکل دارید یا دربارۀ محدوده مدرسھ سؤاالتی دارید، از طریق ایمیل بھ آدرس خود با استفاده از ابزار مکان

Department@ddsb.caPlanning.  ریزی ما تماس بگیرید. با بخش امالک و برنامھ 9056666421یا با شماره تلفن 

،  در بھار قبل از ورود بھ کالس اولتوانند  ھستند، می  ) ماFIدر زبان فرانسھ (  یادگیریمند بھ دورۀ  ھایی کھ عالقھ خانواده
 در زبان فرانسھ انتقال دھند. آموزشای ترین مدرسھ تک مرحلھفرزند خود را بھ نزدیک

ثبتنامھمۀ ثبت نھ  آنالین درخواست،  نھاییھای  باشند  نام  با خانوادهمی  ھا/مراقبان خواھند  . مدیران مدرسھ قرارمالقاتھایی 
کردن    گذاشت تا آنھا از مدرسھ بازدید و فرایند ثبت نام را تکمیل نمایند و از آنھا خواستھ می شود تا مدارک مناسب برای نھایی

 ثبت نام فرزند خود را بھ ھمراه بیاورند. 

شدۀ خود تماس  مدرسۀ تعییناگر برای ثبت نام در کودکستان در طول سال تحصیلی بھ کمک نیاز دارید، لطفاً با دفتر خانھ
است. اگر در طی ماه ھای ژوئیھ و آگوست بھ کمک  درج شده  فھرست راھنمای مدارسبگیرید. اطالعات تماس مدارس در  

با   5440داخلی    9056665500یا شماره تلفن    EarlyYears@ddsb.caنیاز دارید، می توانید از طریق ایمیل بھ آدرس  
 بخش سال ھای اولیھ تماس بگیرید.

 سرویس مدرسھ 
) برای دانش آموزان DSTSآموزی دورھام () با مشارکت خدمات حمل و نقل دانشDDSBطقھ دورھام (ھیئت مدارس من

سرویس    فراھم می کند. برای کسب اطالعات بیشتر و تأیید واجد شرایط بودن برای دریافت   سرویس مدرسھواجد شرایط،
 مراجعھ نمایید. ps://www.dsts.on.ca/htt ، لطفاً بھ آدرس مدرسھ

 

https://www.ddsb.ca/en/our-schools/find-a-school.aspx?_mid_=199
https://registration.ca.powerschool.com/family/gosnap.aspx?host=DurhamDistrictSchoolBoard
mailto:Planning.Department@ddsb.ca
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https://www.dsts.on.ca/
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