
 

 ةالثانويالمدارس أولياء أمور طلبة إلى 

 بداية العام الدراسي لطلبة المرحلة الثانويةالموضوع: 

 

 أعزائي أولياء األمور،

الكاثوليكية ضمن مجلس المدارس  الثانويةتتلقون هذه الرسالة اإللكترونية ألن لديكم طفٌل أو أكثر مسجلين في إحدى المدارس 
 الكاثوليكية لمنطقة هولتون.

. أكتب 2020سبتمبر  8كما تعلمون، كان من المقرر أصالً أن يكون اليوم األول للدراسة بالنسبة للطلبة هو يوم الثالثاء، 
أول يوم للمدارس في يوم يكم اليوم إلعالمكم بأننا سنؤجل بدء المدارس لطلبة المرحلة الثانوية ليوم واحد، إذ سيكون إل

 .2020سبتمبر  9األربعاء 

 

 لماذا نؤجل بدء الدراسة لطلبة المرحلة الثانوية؟

مرهقًا جداً للطلبة وعوائلهم وموظفينا. عادة ما يكون اليوم األول للعودة إلى المدرسة، حتى في ظل الظروف "العادية،" 
وندرك هذا العام، أن هذه المشاعر قد تتزايد بالنظر للظروف الحالية وبروتوكوالت الصحة والسالمة الجديدة التي ستوضع مع 

 .إعادة فتح مدارسنا

المة الجديدة، وتكييف التدرب على بروتوكوالت الصحة والس لألساتذةسيتيح تأخير اليوم األول للدراسة يوماً واحداً 
 عد.ممارساتهم لضمان انتقال منظم للطالب. كما أنه سيسهل إنشاء أنظمة إدارة التعلم وموارد التعلم عن ب

( في 12 - 9سبتمبر بجدول األسبوع األول، إذ ستبدأ جميع الصفوف ) 9ستبدأ الدراسة في المدارس الثانوية يوم األربعاء 
 .لمدرسةفي ا A، مع المجموعة 1الفترة 

 .هنالالطالع على نموذج جدول سبتمبر لجميع طلبة المرحلة الثانوية 

  

 التعليم الخاص

 8الحياتية القائمة بذاتها في مدارسنا الثانوية الدراسة في الفصل في مدارسهم يوم الثالثاء الموافق سيبدأ طلبة فصول المهارات 
 سبتمبر وسيحضرون المدرسة بعد ذلك يومياً.

 التعليم الُمعدل في مدارسنا الثانوية

ارة موقعنا اإلكتروني الخاص لمزيد من المعلومات حول نموذج تقديم المنهج الدراسي المعدل للمدارس الثانوية، تفضلوا بزي
 (. Return to School websiteبالعودة إلى المدارس )

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FHCDSB-Secondary-September-2020-Schedule.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596407557884&sdata=UAV8OG8MxrpL9gERNPUQRf5iw8eoZuTN5kuEnRFEcAY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FHCDSB-Secondary-September-2020-Schedule.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596407557884&sdata=UAV8OG8MxrpL9gERNPUQRf5iw8eoZuTN5kuEnRFEcAY%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Freturn-to-school-2%2Flearning-and-instruction-secondary%2F&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C732103a3700e46c18e9d08d84bb6e7ee%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637342596407557884&sdata=Ku5XdXp368qpl%2FJDmx8tBz%2FtsWYDCfEABM%2FNdjm7%2FUQ%3D&reserved=0


 

 التحديثات والمعلومات اإلضافية

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

 بنا:

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

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

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

 .المنبثقين من إيماننا

 وأرجو أن تعتنوا بأنفسكم،

 

 باتريك دالي
 لتعليممدير ا

 مجلس المدارس الكاثوليكية لمنطقة هولتون

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

comments@hcdsb.org 
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