
 

 

 

May 22, 2020 
 

 األعزاء،  االمور واألولياء الى اآلباء

 

التي قد تكون لديكم أو  والمزيد من التوضيح لبعض األسئلة ايار، أكتب إليكم لتقديم معلومات اإلضافية 19الذي أرسلته إليكم في  الحقا للبريداإللكتروني

 . 2020- 2019أن جميع المدارس ستظل مغلقة لما تبقى من العام الدراسي  إعالن يوم الثالثاء لدى أطفالكم بعد 

خالل هذه الفترة من إغالق المدرسة والتعلم عن بعد ال تزال تركز على التأكد من أن جميع طالبنا يكملون هذا العام أن أبدأ بالتأكيد على أن أهدافنا  أريد 

 نريد  الثانوية، نريدأن نضمن استعداد طالبنا للتقدم للعام الدراسي المقبل. اما على مستوى المدرسة بنجاح. على مستوى المدارس االبتدائية، الدراسي

 سيتخرجون وينتقلون إلى وجهاتم بعد المرحلة الثانوية.  12وان طالب الصف  ن جميع الطالب يستمرون في كسب وحدات المواد المعتمدة،التأكد من أ

 

 استمرارية التعلم عن بعد

الصفوف االفتراضية. منذ بداية سيستمر التدريس عن بعد تحت اشراف المعلم في  بينما ستبقى المدارس مغلقة طوال الفترة المتبقية من العام الدراسي،

انصب تركيزنا على الحفاظ على صحة ورفاهية طالبنا وعائالتنا وموظفينا في المقدمة، مع استمرارية توفيرالتعلم   ة إغالق المدارس الممتد  فترة

تيجيات واشكال التدريس إلشراك مجموعة متنوعة من استرالخالل هذة الفترة، توصل العديد من مدرسينا  والتواصل مع طالبنا بمرونة وسهولة.

في هذه الفترة  الطالب في التعلم عن بعد. جميع المعلمين لدينا يعملون  بجد لتوفير تعلم عن بعد مفيد للطالب. كما اننا سعيدون بالتقدم الذي أحرزناه

ذل كل ما في وسعنا إلبقاء أطفالكم )طالبنا( مهتمون أسابيع بقليل في عامنا الدراسي ، من المهم أن نواصل ب 5القصيرة من الزمن. مع بقاء أكثر من 

 في تعلمهم. 

 

وتعزيز تجربة التعلم عن بعد.  المتزامنة وغير المتزامنة للحفاظ على مشاركة طالبنا خطوتنا التالية هي تقديم مجموعة متنوعة من التعليمات واألنشطة

 ل تقديم مجموعة متنوعة من االستراتيجيات المتزامنة وغير المتزامنة. من المتوقع أن يواصل المعلمون تكييف طرقهم التعليمية من خال

 

أو بمناقشات بين الطالب والمعلمين ال تحدث في الوقت الفعلي ولكن يمكن  قد تتضمن دروس فيديو مسجلة مسبقًا - األنشطة غير المتزامنة •

 الوصول إليها في أي وقت.

Novel Coronavirus (COVID-19) 

Update #11 



 

 

 يمكن أن تتراوح من تسجيالت التواصل ألسبوعية مع الطالب عبرالهاتف أو اجتماعات كفريق، إو كاستخدام نتيجة - األنشطة المتزامنة •

األنشطة على منصات التعلم االفتراضية التي تسمح لكل من المعلمين والطالب بنشر األسئلة والرد عليها، وبالصافة لساعات العمل  

 الصوت.  أو أواإلجابةعلى األسئلة لدروس الفيديو "االفتراضية" للعمل في مجموعات صغيرة

 

يمكنكم التوقع   التي تناسب  طالبهم. المتزامنة وغيرالمتزامنة احتياجات طالبهم لتحديد شكل  ألنشطة سيقوم معلمونا باستخدام حكمتهم المهنية ومعرفة

 د أدنى.)معلمي( اطفلكم بتقديم نوع من االتصال المتزامن أسبوعيا كح ان يقوم المعلم

 

 توفر المستندات التالية بعض اإلرشادات لآلباء والطالب للمساعدة في ضمان التعلم المباشر اآلمن والفعال عبر اإلنترنت: 

 

 نصائح تعليمية مباشرة ألولياء األمور  -التعلم في المنزل  •

 Parents for Tips Learning Online Live – Home at Learning 

 نصائح تعليمية مباشرة للطالب عبر اإلنترنت   –التعلم في المنزل  •

Students Tips Learning Online Live – Home at Learning 

 استخدام التكنولوجيا والمواطنة الرقمية  •

62-VI No. Procedure and 43-I No. Policy  

 

 الشخصية ماناتالوصول إلى المدارس لجمع اال

 مع الصحة العامة لمنطقة هالتون على نعملوحاليا نحن  الدراسية. في الصفوف  الشخصية في خزائنهم أو اماناتهم  عددًا من الطالب تركوا أننعلم  نحن

شخصية تركت في المدرسة قبل اإلغالق. سيتم توفير المزيد   ممتلكاتإلى مدارسنا بأمان لجمع أي لذهاب أوأولياء األمور با و/ خطة تسمح للطالبوضع 

 من المعلومات بمجرد تأكيد الخطة. 

 احتفاالت نهاية العام 

كانت صعبة بالنسبة للعديد من طالبنا، فقد كان وقتًا صعبًا بشكل خاص بالنسبة للطالب  COVID-19س بسبب االفترة من إغالق المدر في حين أن هذه

 بعد  ما طرقهم المستقبلية المدرسة الثانوية إلى الثانوية، والتخرج من المدرسة . االنتقال من المدرسة االبتدائية إلى12و  8وف المتخرجين في الصف

من   القليلة الخيرة األشهر تتميز عادةً في الو والموظفين، مهمة للطالب وأسرهم. إنه وقت يتطلع إليه جميع الطالب والعائالتهي مراحل  المرحلة الثانوية

 المختلفة لالحتفال بإنجازاتهم.  العام الدراسي برحالت نهاية العام،واالحتفاالت

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F05%2F2020-05-LearningTips-Parents.pdf&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904600448&sdata=JfaeMxnfE8Ww3OsttI4rulDaXXYIfPCGAbHEHTglvuw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F05%2F2020-05-LearningTips-Students.pdf&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904600448&sdata=opL53WGNg9AByxwyHheIYVNO6mexaeZmoz1JQdxuvXI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcdsb.org%2FBoard%2FPolicies%2FPoliciesProcedures%2FVI-62%2520Use%2520of%2520Technology%2520and%2520Digital%2520Citizenship.pdf&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904610439&sdata=jHzlLd9hO3wSYCoOh%2Bt5ISGfoZ24zaPMO77X7Ocq8Dc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcdsb.org%2FBoard%2FPolicies%2FPoliciesProcedures%2FI-43%2520Use%2520of%2520Technology%2520and%2520Digital%2520Citizenship.pdf&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904610439&sdata=n%2B5y9ZSd6kY7i%2FL24EboJagX470HXWs3T64L2vzXlyU%3D&reserved=0


 

 

احتفال التخرج االفتراضي   . ستعقد كل مدرسة في منطقتنا شكاًل من أشكالمواالحتفال به 2020 صف  كمنطقة مدرسية ، نحن ملتزمون بضمان تكريم

 الشأن.  هذا في ارايكموستسعى للحصول على  المناسبات الخاصة تخطيط لالحتفال بهذها بالحاليمدارسنا قوم . ت شهر حزيران في

 الشهادات

 . حزيرانفي  شهادات نهاية العامعلى  سيحصلون  (12الصف -والثانوية)رياض األطفال البتدائية  بأن جميع طالب المرحلةا للتذكير

 

 

 

 المدارس االبتدائية:  لطالب

 

 سيستمرالمعلمون في جمع الألدلة على تعلم الطالب وتقديم مالحظات مفيدة للطالب حول تقدمهم. •

 شهر حزيران، بما في ذلك التواصل للتعلم في رياض األطفال.  شهادةسيحصل الطالب على  •

 اذار. 13ستعتمد العالمات النهائية على التعلم حتى  •

 الدرجات النهائية إذاأظهرالطالب تحسنًا.  استخدامه لزيادةنيسان ويمكن  6ستتم مراجعة العمل المنجز بعد  •

 

 لطالب المدارس الثانوية: 

 

 (. 12)أو في منتصف المدة في حالة دورات الصف  اذار 13العالمات النهائية ال يمكن أن تنخفض عما كانت عليه في  •

 ، فقد ترتفع العالمات.  اذار 13أو إذا أظهر الطالب تحسنًا بعد  شهر حزيران كما هي ،شهادات ستظل العالمات النهائية عل •

من المتوقع أن يستمر الطالب في إكمال العمل المحدد والمشاركة في التعلم والدروس والواجبات. يعد ذلك ضروريًا للطالب لمواصلة تحسين   •

 درسة.مهاراتهم التعليمية ولضمان عدم وجود فجوات في المعرفة عند عودتهم إلى الم

 التعلم الصيفي 

صيل  هناك عدد من الفرص المتاحة لمساعدة الطالب على مواصلة تعلمهم خالل فصل الصيف. أشارت وزارة التعليم إلى أنها ستنشر المزيد من التفا

للطالب ذوي  خصصجديدة لطالب الصف التاسع إلى الثاني عشر، باإلضافة إلى دعم تعليمي م متقدمة حول خطة التعلم الصيفية التي ستشمل دورات

 . اتوفيرهتقوم الوزارة ب بمجردأن اولياء االمورالصحة العقلية. سنقوم بمشاركة هذه الخطة مع و االحتياجات التعليمية الخاصة واحتياجات

 .2020 تموز 31حتى  6من   )التعلم اإللكتروني( افتراضيشكل ب بالكامل HCDSBسيتم تقديم برنامج المدرسة الصيفية 

 



 

 

عبر اإلنترنت في المدارس الثانوية مفتوح اآلن، ويمكن الوصول إليه من خالل مركز توماس  التسجيل لدورات الوحدات التعليمية المعتمده •

 ميرتون على: 

school/-ercredits/summ-https://merton.hcdsb.org/secondary 

 

 

  

 . يتوفر مزيد من المعلومات على:8و   7و  6والرياضيات هذاالعام لطالب الصفوف  كما سيتم تقديم برامج صيفية للغة •

numeracy/-literacy-programs/summer-https://merton.hcdsb.org/youth   

 

 المعلومات خالل األسابيع المقبلة.المزيد من تزويدكم بسيتم  ؛HCDSBافتراضي لطالب بشكل نحن أيًضا بصدد التخطيط لمعسكر صيفي فرنسي 

 2020-2021  الدراسي العام

- 2021 مللعا صفوفأونتاريو ستزود مجالس المدارس قريباً بخطة للعودة إلى التدريس داخل ال أن حكومة الصحفي إلى بيانهوفي المؤتمر  الوزيرأشار 

خطة  س بوضع الاريقوم مجلس المد ، سبتزويدنا بهذة الخطة وزارة التربية والتعليمتقوم أن  الخطة.بمجرد  هذه حتوىمعلم . في الوقت الحالي، ال ن2020

 مشاركتها مع العائالت. و النهائية،

 معلومات إضافية من وزارة التربية والتعليم 

 ألولوية القصوى للصحة والسالمة مع بقاء المدارس مغلقة ا- البيان الصحفي •

• Closed Remain Schools as Priority Top Safety and Health – Release News 

  Education of Minister from Parents to Letter رسالة إلى أولياء األمور من وزير التربية والتعليم •

 مستجدات 

وكذلك على موقع األسئلة   ،ارسناعلى مواقع مد  سأواصل تزويدكم بالمعلومات المهمة مباشرة عبر البريد اإللكتروني. سنواصل أيًضا نشر المستجدات

  /https://learnathome.hcdsb.org/faq.وموقع التعلم في المنزل: الشائعة

 

 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmerton.hcdsb.org%2Fsecondary-credits%2Fsummer-school%2F&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904620436&sdata=rEOp6KtB5Z%2BaKUz6lARaMzQr%2BsYMCgbWwlyFHMqrm2M%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmerton.hcdsb.org%2Fyouth-programs%2Fsummer-literacy-numeracy%2F&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904620436&sdata=lYIUydiR%2FLSHhk8HMfD7T5wKZCzdxYu69L8Xx%2Fi9%2BgA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http:%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2Fu9d7-V5IT_tbrjT_xsl6UQ~~%2FAAAAAQA~%2FRgRgpWIZP0RyaHR0cHM6Ly93d3cuaGNkc2Iub3JnL1BhcmVudHMvc2FmZWFuZGhlYWx0aHkvRG9jdW1lbnRzL2hlYWx0aC1hbmQtc2FmZXR5LXRvcC1wcmlvcml0eS1hcy1zY2hvb2xzLXJlbWFpbi1jbG9zZWQucGRmVwdzY2hvb2xtQgoAR5kuxF7kBi-6UhJzd2luZGVuYUBoY2RzYi5vcmdYBAAAAAI~&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904630430&sdata=1%2F48pXclSIgx9PEUo9VwVOApeoH0AL37tQOY4%2FIMRqw%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F05%2FLetter-to-Parents-May-19-Announcement.pdf&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904630430&sdata=s0Q5ZitK7MsWfUA0iNsF%2BL7IPcQiSHO4NUfMTdMzjgI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Ffaq%2F&data=02%7C01%7CSakkabL%40hcdsb.org%7Cae07e9ce3daa4b0a656c08d80235ec83%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637261777904640422&sdata=5WD2q3aKvUMa%2FyaFUYflVMiMZ2Vj%2FKKlcBz8%2BFAv9oo%3D&reserved=0


 

 

 

 أذكر جميع الطالب والعائالت والموظفين في أفكاري وصلواتي.  كما هو الحال دائًما ،

 وأمان. يرجى االستمرار في اتباع التوصيات والنصائح من خبرائنا بالصحة العامة للحفاظ على أنفسكم وعائالتكم بصحة 

 بات دالي

 مدير التربية والتعليم 

 

 س مقاطعة هالتون الكاثوليكية ارمجلس مد 

L7R 2Y2  802 Drury Lane, Burlington, ON   

comments@hcdsb.org 
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