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For just as the body is one and has many members, and all the members of 
the body, though many, are one body, so it is with Christ. 1 Cor 12.12 

 نكو  كثرتها ت، رغم األعضاءأعضاء، وجميع  عدةُ وله واحد لجسد اكما أن و
 12.12ثوس كورن 1هو الحال مع المسيح. كذلك ، ا  واحد  ا  جسد

  
On March 31st, the Ministry of Education announced the extension to the 
school closure period as a safety precaution to help minimize the spread of 
COVID-19 in our community. 

كإجراء   ارس، أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة إغالق المد مارس 31في 
في  ( COVID-19فايروس ) للمساعدة في تقليل انتشارواحترازي للسالمة 

 .مجتمعنا
The Ministry has indicated that the closure may be extended beyond May 4th 

as necessary to protect the health and well-being of students, families and 
staff. 

حسب    أيار  /الوزارة إلى أن اإلغالق قد يمتد إلى ما بعد الرابع من مايوأشارت و
 .والموظفين همسروأُ الطلبة الضرورة لحماية صحة ورفاهية  

  
In light of this directive, on Monday, April 6, 2020, all HCDSB schools 
transitioned to teacher-led instruction within a distance learning 
environment. 

، انتقلت  2020 نيسان /أبريل  6يوم اإلثنين وبدءا  من ، في ضوء هذا التوجيه و
التدريس  بيئة إلى  (HCDSBمجلس منطقة هولتن الكاثوليكية ) جميع مدارس

 عن بُعد تحت إشراف المدرسين. 
  

What is Teacher-led Distance Learning?   ؟ تحت إشراف المدرس ما هو التعلم عن بعد 
Distance learning is instruction that takes place outside of a traditional 
classroom setting. 

 .تم خارج إطار الفصل الدراسي التقليدي تتدريس  طريقة التعلم عن بعد هو  

While some of the instruction may be conducted online, students are not 
expected to be on a device for all of their learning. We encourage students to 
read, communicate and engage in learning experiences. It may look different 
for each class, but in general, distance learning: 

يبقى الطلبة  أن  نتوقع، ال يم الدروس عبر اإلنترنتقدفي الوقت الذي يتم فيه ت
على القراءة والتواصل  الطلبة نشجع و. طوال مدة التعلمجهاز ال على   أمام

، ولكن  مرحلة دراسية مختلف ا لكل  األمر . قد يبدو هذه التعلم تجربة والمشاركة في  
 :التعلم عن بعدف، وما  عم



 

 

• Is flexible and can be done at any point during the day •  مرن ويمكن القيام به في أي وقت خالل اليوم 
• Does not always require online access •    اإلنترنت اتصاال  ب  ا  دائماألمر ال يتطلب 
• Requires minimal parent/guardian support •   أولياء األمور  /نتطلب الحد األدنى من دعم الوالديي 
In this model, educators will provide continuity of learning through distance 
learning and this may involve platforms or technologies that will require 
getting used to by students, families and staff alike. Our board-supported 
learning platforms are: D2L, Google Classroom, and Microsoft Office 365. Real 
time (synchronous) classroom instruction on an ongoing basis is not an 
expectation. Teachers are encouraged to create an online presence to 
continue to foster a sense of community with their students. This could be 
done through prayer, a fun activity, a recorded video so students can see their 
teacher, interaction through discussion, etc. Educators are welcome to use 
video conferencing, but it is not a requirement of distance learning. 

،  التعلم عن بعدنامج عبر براستمرارية التعلم  المدرسون، سيوفر في هذا النموذج
األساتذة  والطلبة وذويهم تعود عليها أن يمنصات أو تقنيات تتطلب هذا وقد يشمل 

،  D2Lي: )همجلس مدارسنا منصات التعلم المدعومة من وعلى حد سواء. 
Google Classroom ،Microsoft Office 365  وال نتوقع أن يتم ).

.  متواصلالفصل الدراسي في الوقت الحقيقي )المتزامن( بشكل التدريس في  
تعزيز شعور  وعلى إنشاء حضور عبر اإلنترنت لمواصلة ساتذة األ ع شجون
،  المرحة ة طنشواأل ، واتيمكن القيام بذلك من خالل الصلو. طلبتهم ع مع اجتماال 
خالل  معهم ، والتفاعل أساتذتهممن رؤية الطلبة يتمكن لكي   ةمسجلال هاتفيديووال

الفيديوي، إال أنها  ات وغيرها. بإمكان األساتذة استخدام خاصية االتصال المناقش
 .من متطلبات التعلم عن بعد  ت ليس

  
Our goal is for all students to successfully complete this school year and we 
will do all we can, in light of the circumstances, to create teaching and 
learning conditions that will help students advance to the next school year, 
earn credits, and graduate. 

ل كل ما في  بذ، وسنبنجاحهذا   الطلبة عامهم الدراسي هدفنا هو أن يكمل جميع  
التقدم  على الطلبة تعليمية تساعد أجواء ، لخلق الراهنة، في ظل الظروف وسعنا

 .، والتخرج (credits) ماداالعتإحراز وحدات ، وإلى العام الدراسي التالي

  
This guide provides parents with information regarding curriculum delivery, 
assessment and evaluation as it pertains to teacher-led distance learning 
during this period of school closure. 

تقييم  الواالختبار تعلق بتقديم المنهج ويزود هذا الدليل أولياء األمور بمعلومات ت 
  رسافترة إغالق المد أثناء  المدرسبإشراف التعلم عن بعد قدر تعلقه ببرنامج  

 .هذه
  
  
page 3  3صفحة 

Hours of Instruction and Focus of Learning  ساعات التدريس وتركيز التعلم 

https://learnathome.hcdsb.org/d2l/
https://learnathome.hcdsb.org/hcdsb-google-account/
https://learnathome.hcdsb.org/office365/
https://learnathome.hcdsb.org/d2l/
https://learnathome.hcdsb.org/hcdsb-google-account/
https://learnathome.hcdsb.org/office365/


 

 

The Ministry of Education has provided school boards with specific guidelines 
around hours and focus of instruction. 

زودت وزارة التعليم مجالس المدارس بإرشادات محددة حول ساعات  لقد 
 .وتركيز التدريسالدراسة 

Grade Range  المرحلة الدراسية 
K-Grade 3   3الصف الروضة إلى   
• 5 hours of work per student, per week 
• Focus: Literacy and math 

 يا  طالب أسبوعلل  دراسة ساعات  5 •

 والرياضيات  المعرفةالتركيز:  •
Grades 4-6   6 -  4الصفوف 
• 5 hours of work per student, per week  
• Focus: Literacy and math, science and social studies 

 يا  أسبوعطالب لل  دراسة ساعات  5 •

 والعلوم والدراسات االجتماعية ، والرياضيات المعرفةالتركيز:  •
Grades 7-8   8 -  7الصفوف   
• 10 hours of work per student, per week 
• Focus: Literacy and math, science and social studies 

 يا  طالب أسبوعل ل دراسة ساعات  10 •

 والعلوم والدراسات االجتماعية ، والرياضيات المعرفةالتركيز:  •
Grades 9-12  12 -  9الصفوف 
• 3 hours of work per course, per week for semestered students 

• Focus: Achieving credits/completion/graduation 
للطالب في الفصل )كورس( أسبوعيا  لكل دورة دراسة  ساعات  3  •

 الدراسي 

 التخرج / إكمال المنهج / (credits)  االعتمادات  إحرازالتركيز:  •
  
Hours refers to the approximate amount of time students would spend on the 
work assigned by teachers. This does not mean the amount of time educators 
or students are expected to be in front of a screen. 

في  يستغرقه الطالب التقريبي الذي  الوقت  إلى المقدار  هذا  الساعات عدد  شير ي
يقضيه  هذا مقدار الوقت المتوقع أن وال يعني . المدرسمن قبل الدرس المحدد 

 الكمبيوتر.  أمام شاشةالمدرس أو الطالب 
  
Teacher work would include preparation of assigned work and providing 
feedback or assessment. Teacher engagement with students is expected but 
would vary depending on circumstances and could include a range of ways 
that teachers would connect with their students. 

أو  الواردة   المالحظات المخصص وتقديم  الوجب إعداد    المدرسسيشمل عمل 
،  سيختلف وفق ا للظروف ذلك ولكن ، الطلبةالتقييم. يُتوقع مشاركة المدرس مع  

 .طلبتهممن خاللها التواصل مع للمدرسين ق يمكن ائمجموعة طروقد يشمل 

  



 

 

Specialist teachers – such as teachers of the Arts, Core French, and PTMs – 
may develop optional learning tasks for students in subjects such as art, 
music, French as a Second Language and Physical Activity. 

،  الفرنسية األساسيةاللغة الفنون ومدرسي مثل  -المتخصصين   للمدرسينيمكن 
  للطلبة تعليمية اختيارية   واجبات تطوير    -(PTMsومعلمي الصفوف االبتدائية )

 .والنشاط البدني ، في مواضيع مثل الفن والموسيقى والفرنسية كلغة ثانية
  
During this period, we continue to provide supports for our students with 
special education needs through our Special Education department. 

ذوي االحتياجات التعليمية  لطلبتنا من ، تقديم الدعم ترةخالل هذه الفونواصل، 
 .في مجلس مدارسنا قسم التعليم الخاص عبر الخاصة 

As a Catholic school system, our focus will also include Religion and Family 
Life, and our teachers will continue to integrate our faith and Gospel values in 
all subject areas. 

،  الدين والحياة األسريةكذلك كاثوليكي، سيتضمن تركيزنا  رساكنظام مد 
 .درسونا في دمج إيماننا وقيم اإلنجيل في جميع المجاالتمُ سيواصل و
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Assessment & Evaluation تقييم ال 
  
Assessment  التقييم 
For elementary students, teachers will use formative assessment approaches 
to gather evidence of how students are progressing in their learning. It is 
expected that teachers will provide feedback to their students on their 
progress. 

تقييم تكويني لجمع  المدرسون طرائق ، سيستخدم  المرحلة االبتدائية  لطلبةبالنسبة  
  المدرسون مالحظات في تعلمهم. من المتوقع أن يقدم الطلبة أدلة حول كيفية تقدم  

 .حول تقدمهم لطلبتهم  

  
Secondary students will be assigned learning tasks, projects and culminating 
activities that will be marked by their teachers for the purposes of formative 
and summative evaluation. Teachers will communicate results of these 
marked assignments to students. Results will be used by teachers to inform 
students’ final course marks. 

يُصلحها  المرحلة الثانوية ومشاريع وأنشطة تعليمية لطلبة  إعطاء واجبات م  سيت
بإبالغ نتائج هذه   األساتذةألغراض التقييم التكويني والختامي. سيقوم  أساتذتهم 
لوضع درجة الطالب النهائية  النتائج  المدرسون هذه  م ستخديس و. لطلبتهم الواجبات  

 )الكورس.( لدورة ل

  
Elementary Evaluations – Kindergarten to Grade 8  الصف الثامنإلى روضة ال  -المرحلة االبتدائية تقييمات 



 

 

Teachers will use assessments to gather evidence of how students are 
progressing and will provide meaningful feedback to support students in their 
ongoing learning. 

وسيقدمون  الطلبة التقييمات لجمع أدلة حول كيفية تقدم   المدرسونسيستخدم  
 .في تعلمهم المستمرطلبتهم مالحظات مفيدة لدعم 

If it is not possible to evaluate a specific curriculum strand, that section of the 
final report card will be left without a mark and a comment will indicate that 
the strand was not evaluated. 

بطاقة   في ترك هذا القسم ، فسيُ منهججزء معين من الإذا لم يكن من الممكن تقييم 
لم  هذا الجزء  إلى أن يُشير تعليق  يُوضعودرجة، بدون   ةالنهائيالدرجات  تقرير 

 ه. يتم تقييم
  

 
Secondary Evaluations – Grades 9 to 12  12إلى   9الصفوف من   -الثانوية المرحلة  تقييمات 
Secondary teachers will continue to assign learning tasks, projects and 
culminating activities for assessment purposes. Teachers will also 
communicate results and feedback to students about their marked 
assignments, and the results of these assignments will inform students’ final 
course marks. 

التعلم والمشاريع واألنشطة  واجبات المرحلة الثانوية تحديد  سيواصل مدرسو
المالحظات  نتائج و ل ال اصإيبالمدرسون كذلك  سيقوم  و ألغراض التقييم.  الختامية

درجة الطالب  هذه الواجبات نتائج ستُغذي ، و الُمصل حةحول الواجبات إلى طلبتهم  
 النهائية للدورة )الكورس.( 

  
Elementary Final Report Cards  االبتدائية  ة للمرحلة النهائيالدرجات تقرير  بطاقات 
HCDSB teachers will issue final report cards for all elementary students, 

including the Kindergarten Communication of Learning. Teachers will use 
assessment for learning (formative assessment) to gather evidence of how 
students are progressing in their learning and provide feedback to their 
students to support their continuous and ongoing learning. In determining 
grades and marks for the final report card, teachers will use the evaluation 
information gathered before March 13th. When in the best interest of 
students, teachers will include evidence of learning completed during the 
school closure period in their determination of final grades. 

  ةالنهائيالدرجات رير ابطاقات تق( HCDSBُمدرسو مجلس مدارس )صدر سيُ 
في رياض  التعليم تواصل تقرير ا  نهمض، بالمرحلة االبتدائيةطلبة لجميع  
التقييم للتعلم )التقييم التكويني( لجمع أدلة حول  المدرسون سيستخدم .  األطفال

لدعم تعلمهم المستمر  لطلبتهم مالحظات الوتقديم  ، في تعلمهمالطلبة كيفية تقدم 
  13سيستخدم المدرسون كذلك معلومات التقييم التي ُجمعت حتى . المتواصلو

المدرسون  سيقوم . ات لبطاقة التقرير النهائي في تحديد الدرجمارس/ آذار 
بتضمين دليل على التعلم المكتمل خالل فترة إغالق المدرسة في تحديدهم  

 ، قدر تعلق ذلك بمصلحة الطالب. لدرجات النهائية ل
  
Secondary Final Report Cards  الثانوية  ة للمرحلة النهائيالدرجات تقرير  بطاقات 



 

 

HCDSB teachers will issue final report cards for all secondary students. 
Teachers will assign learning tasks, projects and culminating activities for both 
formative and summative purposes. 

  ةالنهائيالدرجات رير ابطاقات تق( HCDSBُمدرسو مجلس مدارس )صدر سيُ 
التعلم والمشاريع  بتحديد واجبات  ونسيقوموالثانوية. المرحلة  ة طلبلجميع  

 .ةالنهائيلألغراض التكوينية والختامية واألنشطة  
Teachers will communicate results of these marked assignments to students. 
Results will be used by teachers to inform students’ final course marks. In 
keeping with the understanding that marks should represent the most 
accurate reflection of student work, based on what is reasonable and in the 
best interest of students during this time, and in recognition of performance 
prior to March 13th, teachers can adjust the weighting of assigned tasks in 
their determination of a final mark, as needed. 

النتائج   ون هذهمسيستخدو. للطلبةبإبالغ نتائج هذه الواجبات  المدرسونسيقوم  
مفهوم أن الدرجات  تماشي ا مع )الكورس.( ولدورة لتغذية درجات الطالب النهائية ل 

إلى ما هو معقول وفي   ا  استنادو ، لجهد الطالب انعكاس أدق ثل  يجب أن تم
  / مارس 13قبل الطالب أداء ت، واألخذ باالعتبار في هذا الوقالطالب مصلحة 

،  النهائية درجة معينة في تحديدهم للأهمية واجبات ، يمكن للمدرسين تعديل  آذار
 .حسب الحاجةو
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Graduating Secondary School Students  المدارس الثانوية طلبةتخرج 
A priority will be placed on students scheduled to graduate this year and any 
student on track to graduate will be supported to graduate. 

ي طالب على  الدعم أل سيُقدم  و ،هذا العام هم المقرر تخرجللطلبة منح األولوية تُ س
 . الطريق الصحيح للتخرج

  
• Teachers of graduating students will be expected to provide marks for 
graduating students by April 23rd on work completed by that time, in order to 
meet admission requirements for post-secondary education. 

المتخرجين  درجات الطلبة المتخرجين تقديم  مدرسي الطلبة  وقع من تُُ ي •
لغرض ، وقتعلى العمل المنجز بحلول ذلك ال نيسان   /أبريل  23بحلول 

 .تلبية متطلبات القبول للتعليم بعد الثانوي
• Final report cards with marks will also be issued. • ة. النهائيالدرجات رير  اسيتم إصدار بطاقات تق 
• Discussions are being held with colleges and universities about the 
adaptations required to support the admission process for students applying 
for post-secondary education, and further information will be provided. 

التعديالت المطلوبة لدعم  مناقشات مع الكليات والجامعات حول  حاليا  تجري  •
مزيد من  ال قدم لمتقدمين للتعليم ما بعد الثانوي، وسيُ االطلبة  قبول عملية 

 .المعلومات
• The graduation requirement to complete 40 hours of community 
involvement activities is suspended for this school year. Community 
involvement hours that have been completed should be reported on the 
report cards of graduating students. Graduating students should be 

)العمل  ساعة من أنشطة المشاركة المجتمعية  40تم إيقاف شرط اكمال  •
ساعات  ِذكر يجب إذ لهذا العام الدراسي. التطوعي( كأحد متطلبات التخرج 

الخريجين.  لبة طدرجات الرير اعلى بطاقات تقي المنجزة المجتمع العمل



 

 

encouraged to complete their hours wherever possible, where the health and 
safety of the student can be assured. 

حيث يمكن  و، أمكن ين على إكمال ساعاتهم حيث الخريجالطلبة يجب تشجيع 
 .ضمان صحة وسالمة الطالب

  
Mid-Term Marks for Graduating Secondary School Students الثانويةالمدارس لخريجي  الفصل الدراسي منتصف   درجات 
In determining mid-year marks for the admissions process, teachers should 
consider the following: 

الفصل  عند تحديد درجات منتصف ، مراعاة ما يليالمدرسين يجب على 
 ،لعملية القبول الدراسي 

  
• Teachers may use evidence that reflects work completed prior to the school 
closure period, as well as provide opportunity for students to submit a missed 
and/or additional assignment to demonstrate their learning. 

المنجز قبل فترة  الطالب استخدام األدلة التي تعكس عمل للمدرسين  يمكن  •
فائتة و/ أو  واجبات لتقديم للطلبة  ، وكذلك إتاحة الفرصة إغالق المدرسة

 .إضافية إلثبات تعلمهم 
  
• Teachers can adjust the weighting of assigned tasks in their determination 
of a mark, if needed. Marks should represent the most accurate reflection of 
student work, based on what is reasonable and in the best interest of 
students during this time. 

  ، الدرجةتحديدهم  اجبات الُمعطاة لغرض أهمية الولمدرسين تعديل  ان امكبإ •
  ا  ، استنادلجهد الطالب انعكاسالدرجات أدق يجب أن تمثل عند الالزم. كما 

 .خالل هذه الفترةالطالب  إلى ما هو معقول وفي مصلحة 

• In alignment with Growing Success, teachers will use their knowledge of 
curriculum expectations, context, evidence of learning, and methods of 
instruction and assessment to support their students in the current context. 

معرفتهم المدرسون سيستخدم  ( ،Growing Successوانسجاما  مع دليل ) •
، وطرق التدريس والتقييم لدعم  التعلم ة دلأ، وت المنهج، والسياقبتوقعا
 .الحاليالوضع في   طلبتهم

  
The requirement to issue mid-year (March/April) report cards for all 
secondary students, including graduating students, is suspended for this 
school year. 

  / )مارسالفصل الدراسي رير منتصف اإصدار بطاقات تق  طلبتمتم تعليق 
الطلبة    هم، بما فية الثانويةالمرحلطلبة  لجميع  لهذا العام الدراسي   أبريل(

 . نوالمتخرج
  
The Ministry of Education continues to work with the post-secondary sector, 
including the Ontario Universities Application Centre (OUAC) and the Ontario 
Colleges Application Centre (OCAS) to support the admissions process and 
transition to post-secondary. 

مركز  ، بما في ذلك ع ما بعد المرحلة الثانويةتواصل وزارة التعليم العمل مع قطا
Centre  Ontario Universities Application- و )أونتاريجامعات طلبات التقديم ل

OUAC ) كليات أونتاريوطلبات التقديم لومركز (Ontario Colleges Application 

 Centre - OCAS )لدعم عملية القبول واالنتقال إلى مرحلة ما بعد الثانوية. 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growSuccess.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/policyfunding/growSuccess.pdf
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ontariocolleges.ca/en
https://www.ontariocolleges.ca/en
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ouac.on.ca/
https://www.ontariocolleges.ca/en
https://www.ontariocolleges.ca/en


 

 

  
page 6  6صفحة 

Civics, Citizenship & Career Studies  التربية المدنية والمواطنة والمهنيةدراسات 
For students enrolled in Civics and Career Studies half-credit courses in the 
second semester, their final mark for the half-credit course underway at the 
time of school closures will be based on work completed as of March 13th. 
Where appropriate, teachers may adjust this mark in the best interest of 
students to be a more accurate reflection of their learning. Students are not 
required to complete any further culminating assignment for this course. 

-halfوحدات االعتماد )نصف ت )كورسات( الملتحقين بدورا للطلبة بالنسبة  

credit courses المهنية في الفصل الدراسي  والتربية المدنية دراسات  ( لمادة
الجارية وقت إغالق  االعتماد لدورة نصف  الثاني، ستعتمد عالمتهم النهائية 

،  ا  مناسب حيثما كانو . آذار  / مارس 13 بحلولعلى العمل المنجز و ،المدرسة
  أدق ا  انعكاس كونتلالطالب بما يخدم مصلحة  الدرجة  لمعلمين تعديل هذه  فبإمكان ا
  لهذه الدورة خرآ  واجب نهائي إكمال أي الطلبة من  ليس مطلوبا  لتعلمهم. 

 )الكورس.( 

  

Cooperative (Co-op) Education ( التعليم التعاونيCo-op ) 
Cooperative (Co-op) education is a highly immersive form of experiential 
learning and plays a key role in programs such as Specialist High Skills Majors 
(SHSM) and the Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP). 

  الذي   من التعلم التجريبي ةغامر صيغة تعليمية هو  (Co-op) التعليم التعاوني
األساسية المختصة  التخصصات برنامج  مثل معينة في برامج  ا  رئيس ا  يلعب دور

 .( OYAP) لتلمذة الصناعيةل أونتاريو وبرنامج  (SHSM) عالية المهارات

  
For students currently enrolled in co-op courses which involve a classroom 
component and a community placement component, their in-person 
community placements will need to be suspended. These students will work 
with their co-op teachers to modify their co-op Learning Plans so that they 
may work through the curriculum expectations. Where feasible, these 
learners will be provided with opportunities to connect virtually with industry 
partners on career exploration activities, and experiential learning 
opportunities. 

  ا  تتضمن مكون التي تعاوني التعليم الفي دورات  ا  المسجلين حالي للطلبة بالنسبة  
نصف يا  )داخل الصف(  يجب تعليق  ف، يالمجتمعموقع العمل في   )مهنيا (ا  ومكو 

مدرسيهم  مع الطلبة . سيعمل هؤالء  للحضور الشخصيالمجتمعية  العمل  ع قموا
مكنهم العمل من  بحيث ي بهم، ةالخاص التعلم التعاوني خطط التعاونيين لتعديل  
هؤالء المتعلمين  ستتاح الفرص ل،  حيثما أمكنو. الدراسي هجخالل توقعات المن

في أنشطة االستكشاف الوظيفي وفرص  يينشركاء الصناعالمع   فعليالللتواصل 
 .التعلم التجريبي

  



 

 

Graduating students in the SHSM program who are unable to complete their 
SHSM requirements due to extenuating circumstances, including the impacts 
from COVID-19, will be supported in satisfying graduation requirements. 

والذين ال يستطيعون إكمال  ( SHSM) ن في برنامجوالمتخرج سيتلقى الطلبة 
-COVIDوباء ) تأثيرات ها ، بما فيالظروف المخففةبرنامجهم نتيجة  متطلبات

 .تلبية متطلبات التخرجل ( دعما  19

  

Support for Students with Special 
Education Needs 

 ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الطلبةدعم 

This period of school closure is challenging for students, perhaps even more 
so for students with special education needs. During this period, we continue 
to provide supports for our students through our Special Education 
department, which includes Special Education Resource Teachers (SERTS), 
Educational Assistants (EAs), Social Workers, Child and Youth Counselors 
(CYCs), Speech and Language Pathologists, Psychologists, etc. 

للطلبة  وربما أكثر من ذلك   ،للطلبة عموما   ا  هذه تحدي  رساتمثل فترة إغالق المد 
، تقديم الدعم  خالل هذه الفترةونواصل ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة. 

موارد  مدرسي ، والذي يشمل في مجلسنامن خالل قسم التعليم الخاص لطلبتنا 
ن  يواألخصائي ،( EAs) نين التربوي يوالمساعد،( SERTS) التعليم الخاص 

النطق    يوأخصائي،( CYCs) األطفال والشباب   ي، ومستشارنياالجتماعي
 .وغيرهم، يينالنفسواألخصائيين  ، واللغة

  
We are ensuring that students who need SEA equipment to support their 
learning have access to this equipment. If your child requires SEA equipment 
or devices, please contact your school principal. We have also posted a 
collection of resources to support the learn at home experience for children 
with special needs: learnathome.hcdsb.org/special-education 

لدعم  ( SEA) تعليم خاصة تجهيزات الذين يحتاجون إلى  الطلبة  أن نضمن و
تجهيزات تعليم خاصة  يحتاج إلى   م . إذا كان طفلكعليها الحصولتعلمهم يمكنهم 

SEA  ،مجموعة من الموارد  كذلك  لقد نشرنا و. هاالتصال بمدير مدرست ورجفن
ة على هذا الرابط:  زل لألطفال ذوي االحتياجات الخاصلدعم تجربة التعلم في المن

education-learnathome.hcdsb.org/special 

  

Support for English Language Learners دعم متعلمي اللغة اإلنجليزية 
Our school board’s youth settlement workers continue to be available to 
provide settlement information and support to our English as a Second 
Language (newcomer) families. To access the list of our settlement workers, 
as well as resources and activities that will support our ESL/ newcomer 

تقديم معلومات  ( في مجلس مدارسنا YSWيواصل مستشارو توطين الشباب )
ثانية  اللغة اإلنجليزية كلغة الوافدة حديثا  من طلبة  لائوعلوالدعم لالتوطين 

(ESL) باإلضافة إلى الموارد  لديناموظفي التوطين . للوصول إلى قائمة ،

https://learnathome.hcdsb.org/special-education/
https://learnathome.hcdsb.org/special-education/


 

 

families during this period of distance learning, please visit: 
learnathome.hcdsb.org/esl 

خالل فترة التعلم  ( ESLا / ومتعلمي )الوافدة حديثالعوائل واألنشطة التي ستدعم 
 learnathome.hcdsb.org/eslالرابط:   ، يرجى زيارةهذهعن بعد 
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Mental Health & Community Supports  يدعم المجتمعالو الذهنيةالصحة 
The period of disruption and uncertainty during the COVID-19 pandemic 
presents increasing mental health challenges for many students and families 
in our community. 

(  COVID-19فايروس )  فترة االضطراب وعدم اليقين أثناء جائحة  تُمثل
 .واألسر في مجتمعنا الطلبة للعديد من  متزايدة  ذهنية تحديات صحة 

  
The following have been in place to support our HCDSB community during this 
pandemic: 

 :هذا الوباء تفشي خالل   HCDSB لدعم مجتمعاالجراءات التالية تم وضع 

  
• Our HCDSB Mental Health Leadership Team have prepared a list of 
resources to support families and staff during this period of uncertainty: 
learnathome.hcdsb.org/mental-health-wellness 

قائمة بالموارد  ( HCDSBفي مجلسنا )ية ذهنقيادة الصحة ال أعد فريق •
:  والموظفين خالل فترة عدم اليقين هذهالعوائل لدعم 

wellness-health-learnathome.hcdsb.org/mental 
• Our HCDSB social workers and other mental health professionals will 
continue to provide a critical role in supporting students during this time. We 
are currently developing parameters which meet professional and ethical 
guidelines to ensure these supports continue. 

 (HCDSB)   نا فيمجلسسيواصل األخصائيون االجتماعيون التابعون ل •
دور حاسم في دعم  لعب ة ذهنيوغيرهم من المتخصصين في الصحة ال

  لمبادئ التوجيه موافقةال  المعاييربتطوير  ا  خالل هذه الفترة. نقوم حالي  الطلبة
 .مالدع  اهذتقديم المهنية واألخالقية لضمان استمرار 

• Our Compassionate Care & Crisis Response Team (CCCRT) has developed a 
continuity plan that will allow for virtual support of students, families and 
staff in the event of a death or other crisis in the community during this 
period of school closures. 

بتطوير خطة   (CCCRT) واالستجابة لألزماتالتراحم رعاية قام فريق  •
  تي حاال والموظفين فأسرهم وللطلبة الدعم االفتراضي تتيح  استمرارية  
 .هذه  رسافترة من إغالق المدأثناء أخرى في المجتمع  اتأزم  ةالوفاة أو أي

  
A variety of community support resources available to families have been 
posted on our website, and shared through email and social media. 

موقعنا  عبر  لألسرتم نشر مجموعة متنوعة من موارد دعم المجتمع المتاحة 
 .، ومشاركتها عبر البريد اإللكتروني ووسائل التواصل االجتماعياإللكتروني

  

https://learnathome.hcdsb.org/esl/
https://learnathome.hcdsb.org/esl/
https://learnathome.hcdsb.org/mental-health-wellness/
https://learnathome.hcdsb.org/mental-health-wellness/


 

 

Access to Technology التكنولوجيا على صول حال 
We recognize that many families in our community do not have access to 
devices or internet (Wi-Fi) that will allow their children to engage in distance 
learning. 

خط    أوكمبيوتر أجهزة  يمتلكون في مجتمعنا ال العوائل ندرك أن العديد من 
التعلم عن برامج خراط في االن ، والتي تتيح ألبنائهم اإلنترنت( ب Wi-Fi) اتصال

 .بعد
We are in the process of distributing school devices to support at-home 
learning for families without access to technology. If your child requires a 
device, special education (SEA) equipment or access to internet, please 
contact your school principal. 

التعلم في المنزل لألسر التي  عملية نحن بصدد توزيع األجهزة المدرسية لدعم و
أو معدات تعليم  كمبيوتر إلى   ةاجح ب م . إذا كان طفلكالالزمة التكنولوجياتملك  ال 

 .، يرجى االتصال بمدير المدرسةأو اتصال باإلنترنت  (SEA) خاص 

  

Digital Citizenship المواطنة الرقمية 
As a Catholic school district, we place a great deal of emphasis on responsible 
digital citizenship. In keeping with the Ontario Catholic School Graduate 
Expectations and the 21st Century Competencies, students are taught to use 
technology responsibly and appropriately. 

تركيزا     المواطنة الرقمية المسؤولةفإننا نولي  ، ليكيةكاثوبصفتنا مجلس مدارس 
في  الكاثوليكية  رس امدال خريجي من  توقع مع دليل ما هو متماشيا  كبيرا . و
ودليل كفاءات القرن  (Ontario Catholic School Graduate Expectations)  أونتاريو

على  طلبتنا م عل  ،( فإننا نُ Competencies 21st Centuryالحادي والعشرين )
 . لتكنولوجياالمسؤول والُمالئم لستخدام اال 

Students participating in distance learning are expected to model responsible 
digital citizenship through appropriate and positive online interactions. Your 
child should be aware that there are legal implications and consequences to 
the inappropriate use of images, cyberbullying, plagiarism and hacking. 
Inappropriate student behaviour or actions in the online virtual classroom 
setting will be addressed in accordance with our HCDSB policy and procedure 
on the Use of Technology and Digital Citizenship and the school’s code of 
conduct. 

مواطنة  يتحلو بصفات بُعد أن  التعلم عن برامج المشاركين في  الطلبة من  ونتوقع
مناسبة عبر اإلنترنت. يجب أن يكون  إيجابية وتفاعالت من خالل رقمية مسؤولة 

قانونية على االستخدام غير المناسب   تبعاتو ا  بأن هناك آثارعلٍم على أطفالكم 
سلوك  ال. سيتم التعامل مع  عبر اإلنترنت  والقرصنة المشاكسة واالنتحالللصور و

االفتراضية عبر الصفوف الدراسية  في  غير المالئمة للطلبة تصرفات ال أو 
( الخاصة  HCDSBعلى وفق سياسة وإجراءات مجلس مدارس ) اإلنترنت

Use of Technology and Digital )باستخدام التكنولوجيا والمواطنة الرقمية  

Citizenship )ة يومدونة قواعد السلوك المدرس. 
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https://iceont.ca/resources/ontario-catholic-school-graduate-expectations/
https://iceont.ca/resources/ontario-catholic-school-graduate-expectations/
http://www.edugains.ca/resources21CL/About21stCentury/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf
https://iceont.ca/resources/ontario-catholic-school-graduate-expectations/
http://www.edugains.ca/resources21CL/About21stCentury/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf
https://www.hcdsb.org/Board/Policies/PoliciesProcedures/VI-62%20Use%20of%20Technology%20and%20Digital%20Citizenship.pdf
https://www.hcdsb.org/Board/Policies/PoliciesProcedures/VI-62%20Use%20of%20Technology%20and%20Digital%20Citizenship.pdf
https://www.hcdsb.org/Board/Policies/PoliciesProcedures/VI-62%20Use%20of%20Technology%20and%20Digital%20Citizenship.pdf


 

 

The Weeks Ahead  األسابيع القادمة 
Thank you for your ongoing patience and support as we move through this 
period of unfamiliar territory. It is the expectation of the Ministry of 
Education, as well as our school board’s expectation, that students will 
continue to learn during this period of school closure. We know that distance 
learning does not provide the same type of instruction that occurs in the daily 
face-to-face setting of our classrooms, and we understand that parents and 
students may be concerned about learning gaps that may form during this 
period of distance learning. When schools re-open, we will be very intentional 
about assessing student learning needs and providing appropriate 
intervention where needed. That said. it is very important for students to 
remain engaged in their learning during this period of distance education, as it 
will help them stay on top of the curriculum and be better prepared when we 
return to the regular classroom setting or as they begin post-secondary 
education. 

هذه الفترة غير   نمر خاللبينما المتواصلين  مودعمك مركوسعة صد   لكم نشكر
يواصل  أن مجلس مدارسنا كذلك،   وقعيت، وتوقع وزارة التعليمفمما تالمألوفة. 
يُقدم  نعلم أن التعلم عن بعد ال  و. هذه  رسال فترة إغالق المدالتعلم خالالطلبة  

كما  ، طريقة التدريس ذاتها التي تحدث يوميا  في الصفوف الدراسية وجها  لوجه
خالل فترة التعلم  تنشأ التعلم التي قد  ثغرات بشأن قلق أولياء األمور والطلبة نتفهم 

على تقييم احتياجات   ا  فتح المدارس، سنكون عازمين جد  يُعاد . عندما هذهعن بعد 
للطلبة  من المهم جد ا  ف،  دخل المناسب عند الحاجة. ومع ذلك التالطلبة وتقديم تعلم  

، حيث  هذهأن يواصلوا مشاركتهم في تعلمهم خالل فترة التعليم عن بعد 
أفضل   سيساعدهم ذلك على البقاء على رأس المناهج الدراسية واالستعداد بشكل

التعليم  مرحلة   االنتقال إلى  الدراسي العادي أو عند   فصالوضع إلى  ة عودال عند
 .الثانويما بعد  

  
Our shared goal is for all students to successfully complete this school year. 
Working together, we will continue to do the best we can, in light of the 
circumstances, to create teaching and learning conditions to help us reach this 
goal. 

من خالل  والدراسي بنجاح. هذا العام  الطلبة هدفنا المشترك هو أن يكمل جميع  
، لخلق ظروف  السائدالوضع ، في ظل بذل قصارى جهدناسنواصل ،  ا  العمل مع
 . تحقيق هذا الهدفنا في ساعدت وتعليمية تدريسية 

  

Communication Between Home & School التواصل بين المنزل والمدرسة 
Now, more than ever, the relationship between home and school is key to 
your child’s success, and we are committed to keeping the lines of 
communication open. Please continue to reach out to your child’s teacher or 
school principal during regular school hours if you have any concerns around 
their learning. All of our staff emails are listed on each school website under 

،  أطفالكمأساسية لنجاح   العالقة بين المنزل والمدرسةتُعتبر  ، قبلأكثر من و، اآلن
االستمرار في التواصل مع  نرجو  االتصال مفتوحة. بإبقاء قنوات  ونحن ملتزمون 
ادية إذا كانت  تيعخالل ساعات المدرسة اال   همرسامد اء أو مدرمدرسي أطفالكم 

ا  جميع موظفينجميع عناويل البريد اإللكتروني لمخاوف بشأن تعلمهم.   ةأي  ملديك
 :مدرسي ضمنإلكتروني في كل موقع ُمدرجة 



 

 

Contacts → Staff Directory.  دليل الموظفي  ←جهات االتصال( نContacts → Staff Directory ). 

 

  

Additional Information & Ongoing Updates معلومات إضافية وتحديثات مستمرة 
We will continue to share new information directly with parents by email. All 
updates regarding this school closure due to COVID-19, including a list of 
Frequently Asked Questions, are posted at: learnathome.hcdsb.org 

أولياء األمور عبر البريد  إلى   المعلومات الجديدة مباشرة إرسالسنواصل 
بب وباء  المدرسة بس  نشر جميع التحديثات المتعلقة بإغالقوستُ اإللكتروني. 

(COVID-19 )، ابط:  المتكررة على الربما في ذلك قائمة األسئلة
learnathome.hcdsb.org 

  
learnathome.hcdsb.org learnathome.hcdsb.org 

 

https://learnathome.hcdsb.org/
https://learnathome.hcdsb.org/
https://learnathome.hcdsb.org/
https://learnathome.hcdsb.org/

