
 

 االبتدائيةالمدارس طلبة أمور أولياء إلى 

 المرحلة االبتدائية لطلبة: العودة التدريجية إلى المدرسة الموضوع

  

 ،أعزائي أولياء األمور

رس امدالكاثوليكية ضمن مجلس البتدائية اال سرامدإحدى الفي  ينأو أكثر مسجل طفل   مألن لديك ةاإللكترونيالرسالة  ههذ ونتتلق
 .لتونوهالكاثوليكية لمنطقة 

 ةسادرلل، كان من المقرر أصالً أن يكون اليوم األول ونكما تعلم .رساخطة العودة إلى المدحول تحديث مهم ب يدكمولتزأكتب إليكم 
تم تأخير ، سيضمان عودة آمنة وصحية للجميعل، وطلبتناانتقال للمساعدة في تسهيل و .2020سبتمبر  8 يوم الثالثاءبالنسبة للطلبة هو 

 .لوفصإلى  رحلة االبتدائيةالم لطلبة، وسنقوم بتنفيذ عودة تدريجية )متداخلة( اليوم األول من المدرسة

 

 المرحلة االبتدائية؟طلبة ل رسالماذا ننفذ عودة تدريجية إلى المد

، هذا العامندرك و. اموظفينوللطلبة وعوائلهم  اً مرهقًا جد "،رسة، حتى في ظل الظروف "العاديةاليوم األول للعودة إلى المد يكون عادة ما
 .مع إعادة فتح مدارسنا وضعتلصحة والسالمة الجديدة التي سالحالية وبروتوكوالت ا لظروفل نظربالقد تتزايد أن هذه المشاعر 

 ، من خالل:الطلبة واألساتذةتخفيف بعض القلق لدى لطلبة المدارس االبتدائية سة ادرللالعودة التدريجية  ستساعد

، وتكييف ممارساتهم لضمان انتقال منظم للطالب. كما أنه ة الجديدةالتدرب على بروتوكوالت الصحة والسالم لألساتذةالسماح  •
 عد.دارة التعلم وموارد التعلم عن بسيسهل إنشاء أنظمة إ

المدرسة وممارسة إجراءات الدخول على تعلم إجراءات الصحة والسالمة الجديدة في  الطلبةتوفير بيئة هادئة لمساعدة  •
 في مجموعات أصغر.واالنصراف 

 

 ؟األمر كيف سيبدو هذا

 من الصف األول إلى الثامن

على الجدول التالي وينطبق سبتمبر.  11و 10و 9إلى المدارس في مجموعات أصغر في  الطلبةإدخال سنبدأ العام الدراسي الجديد ب
 جميع المدارس االبتدائية:

 . Fإلى A من باألحرف ألقابهم تبدأ الذين 8 إلى 1 من الصفوفطلبة  فقطسيأتي إلى المدرسة  سبتمبر 9 األربعاء

 . Nإلى G من باألحرف ألقابهم تبدأ الذين 8 إلى 1 من الصفوفطلبة  فقطسيأتي إلى المدرسة  سبتمبر 10 الخميس

 . Zإلى O من باألحرف ألقابهم تبدأ الذين 8 إلى 1 من الصفوفطلبة  فقطسيأتي إلى المدرسة  سبتمبر 11 الجمعة

 .ةيالمدرس لوالفص في سودرال يحضرون الذين 8 إلى 1 من الصفوفطلبة  فقطسيأتي إلى المدرسة  سبتمبر 14 االثنين
 .المنزل منللطلبة الدارسين  بعد عن التعلم سيبدأ

 
  



 

 رياض األطفال طلبة
ت حول معلوماوي هم تحرسا)السنة األولى والثانية( اتصاالت محدثة مباشرة من مد الروضةسيتلقى أولياء أمور األطفال الذين يحضرون 

سبتمبر. سيبدأ طالب  9ربعاء سبتمبر واأل 8يوم الثالثاء  2و  1السنة طلبة رياض األطفال. سيتم توجيه  ةبعملية الدخول المتدرجة لطل
 14سبتمبر، واالثنين  11لسنة األولى في يوم الجمعة طلبة اسيجري الدخول المتقطع لبينما سبتمبر.  10يوم الخميس لسنة الثانية ا

 .، وسيتم إبالغ أولياء األمور من قبل فريق معلمي رياض األطفالسبتمبر
 .2020سبتمبر  15الثالثاء الكامل يوم بهم ولفصلم في التعرياض األطفال  طلبةسيبدأ جميع 

 
 م الخاصالتعلي
في الفصل ظم في مدارسنا االبتدائية تالتعليم المنالقائمة بذاتها في الحياة المجتمعية والمهارات األساسية  الخاص التعليمفصول  طلبةسيبدأ 

ً سبتمبر وسيحضرون المدرسة يومي 9 يوم األربعاء الموافق  .بعد ذلك ا
المدرسة في إلى  القائمة بذاتهافصول من غير طلبة الذوي االحتياجات التعليمية الخاصة سيحضر الطلبة ، المرحلة االبتدائية على مستوى

، فيمكنه الحضور في أيام دعم االنتقالالمزيد من الوقت لأو  /طالب سيستفيد من الحضور اليومي والمحدد مع أقرانهم. إذا كان اليوم ال
 .بالتشاور مع مدرستهم إضافية

 
 .هنا ، اضغطوانموذج جدول سبتمبر لجميع طالب المرحلة االبتدائية لالطالع على

 
 الملخص

 

 التركيز من يحضر؟ التاريخ

 تدرب على بروتوكوالت الصحة والسالمة الجديدة.ال فقط المدرسة كادر  سبتمبر 8الثالثاء 
 إنشاء أنظمة وموارد إدارة التعلم.

تنسيق استخدام المساحة في المدرسة وفي ساحة 
 المدرسة.

المقابالت االفتراضية للتوجيه في رياض األطفال للعام 

 األول والثاني

 المدرسة كادر  سبتمبر 9األربعاء 

 الذين تبدأالصفوف من األول إلى الثامن  طلبة 
 . Fإلى A منباألحرف  همألقاب

 فصول التربية الخاصة المستقلة طلبة 

 بروتوكوالت الصحة والسالمة الجديدة. ممارسة
 لبة.رفاهية الط

رياض األطفال للعام طلبة لتوجيه المقابالت االفتراضية 
 .األول والثاني

 

 المدرسة كادر  سبتمبر 10الخميس 

 الذين تبدأالصفوف من األول إلى الثامن  طلبة 
 . Nإلى G منباألحرف  همألقاب

 فصول التربية الخاصة المستقلة طلبة 
 جميع طلبة السنة الثانية لرياض األطفال 

 بروتوكوالت الصحة والسالمة الجديدة. ممارسة
 لبة.رفاهية الط

 

 المدرسة كادر  سبتمبر 11الجمعة 

 الذين تبدأالصفوف من األول إلى الثامن  طلبة 
 . Zإلى O منباألحرف  همألقاب

 فصول التربية الخاصة المستقلة طلبة 
  طلبة السنة الثانية لرياض األطفال، جميع

 ونصف طلبة السنة األولى

 بروتوكوالت الصحة والسالمة الجديدة. ممارسة
 لبة.رفاهية الط

 المدرسة كادر  سبتمبر 14نين االث

 الصفوف من األول إلى الثامن طلبة 

 ل والتعلم عن بعد.وداخل الفص ةالمنتظم تبدأ الدراسة

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FGradual-Return-to-School-for-Elementary-Students-K-8-FINAL.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596407527901&sdata=SqWrJxE8oy0JRJtj8fzFURz2924NirKjH19S653NlGg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FGradual-Return-to-School-for-Elementary-Students-K-8-FINAL.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596407527901&sdata=SqWrJxE8oy0JRJtj8fzFURz2924NirKjH19S653NlGg%3D&reserved=0


 

 طلبة السنة الثانية لرياض األطفال، ميع ج

 ونصف طلبة السنة األولى

 المدرسة كادر  سبتمبر  15الثالثاء 
 إلى رياض األطفال الصفوف من  طلبةال ميعج

 الثامنالصف 

 رياض األطفال يبدأون الدراسة في الفصول.طلبة جميع 

 
 

 التحديثات والمعلومات اإلضافية

سنواصل مشاركة المعلومات مع أولياء األمور مباشرةً عبر البريد اإللكتروني، إضافة إلى نشر التحديثات عبر موقع خطة العودة إلى 
 ( وعبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا:website Return to School Planاإللكتروني )المدارس 

 @HCDSBتويتر: • 
 @HaltonCatholicDSB إنستاجرام: • 
 Board School District Catholic Haltonفيسبوك: • 
 

( بالمزيد من المعلومات حول العودة إلى FAQs on our websiteسنواصل كذلك تحديث موقعنا اإللكتروني لألسئلة الشائعة )
 .المدرسة

سيبدو مختلفاً تماماً عن السنوات السابقة، فإننا نتطلع  2021-2020نعلم أن العام الدراسي  نشكر لكم صبركم ودعمكم المستمرين. وبينما
 .المنبثقين من إيماننامرة أخرى إلى الترحيب بعودة طلبتنا إلى الدراسة. وسنبدأ هذه السنة الدراسية الجديدة بشعور من األمل والتفاؤل 

 وأرجو أن تعتنوا بأنفسكم،

 

 باتريك دالي
 التعليم مدير

 مجلس المدارس الكاثوليكية لمنطقة هولتون

Board School District Catholic Halton 
2Y2 L7R  ON Burlington, Lane, Drury 802 

comments@hcdsb.org 
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