
 اآلنمتاحة   رساالعودة إلى المد  واستبيانخطة : الموضوع

 

 أعزائي أولياء األمور،

كاثوليكية  البتدائية ال   سرامدإحدى الفي  ينأو أكثر مسجل  طفل    مألن لديك ة اإللكترونيالرسالة   ه هذ ونتتلق

   .لتونوهالكاثوليكية لمنطقة رس امدالضمن مجلس 

نية العودة   بياناست، وألدعوكم لستكمال رساخطة العودة إلى المدعن تحديث اليوم لتزويدكم بأكتب إليكم 

 إلى المدرسة. 

 

 رس اخطة العودة إلى المد

رس  امدالخاص بمجلس ال  رساموقع العودة إلى المدعبر  لالطالع  رساخطة العودة إلى المدتُتاح اآلن 

مالحظة  .( ونرجوا الReturntoSchool-http://bit.ly/HCDSBعلى الرابط: ) لتونوهالكاثوليكية لمنطقة 

 . حال توفرهاإلى هذا الموقع جديدة تحديثات  معلومات و نا سنواصل إضافة أن

Parent School to Return )أولياء األمور والخاصة ب رس االعودة إلى المدمطوية نشر  ا  تم أيضلقد  

Flyer )طبق في مدارس  تُ تدابير الصحة والسالمة التي سليم وعة عامة سريعة على خيارات التبذ ن م إلعطائك

HCDSB  .البتدائية هذا الخريف 

األسئلة الشائعة  كذلك الطالع على  من المفيد  ونقد تجد، رسالمزيد من المعلومات حول العودة إلى المد ول

 . website our on FAQsاإللكتروني موقعنا عبر 

  

، أقر مجلس األمناء   2020 أغسطس  19عقد في مناجتماع مجلس اإلدارة الخاص ال : فيتحديث جديد

كمامات  ( بارتداء 12 الصفمن الروضة إلة ) HCDSB طلبة مدارس مجلسيقضي بإلزام جميع  ا  اقتراح

نعمل مع  . والمدرسة. سيتم وضع استثناءات معقولة لهذا المطلبأثناء وجودهم في أغطية للوجه   / غير طبية

 ر. المناسبة للعمللعوائل حول الكمامات معلومات  /إرشاداتلتون لتوفير والصحة العامة في منطقة هدائرة  

 

 ائية االبتد للمدارس "نية العودة إلى المدرسة"  استبيان

ما إذا كان أطفالهم  العوائل اتخاذ قرار حول ، نطلب من مساعدتنا في التخطيط لشهر سبتمبرغرض ل

في  ركون تسيشأنهم  م أ ،المدرسة ( داخل instruction class-in)صف الدراسي في الالدروس سيحضرون 

 .( learning remote)  التعلم عن بعددروس 

 

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FHCDSB-ReturntoSchool&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932182580&sdata=GPNiftQibxlnZjOn5GtRIKBhb4ehk8gdVSDjgkBmwt0%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FReturn-to-school_Elementary.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932192573&sdata=3Cgj7G%2FPQWthHpZc5qdXiVy3hd%2B7JkxWW6AwigfxMkA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F18%2F2020%2F08%2FReturn-to-school_Elementary.pdf&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932192573&sdata=3Cgj7G%2FPQWthHpZc5qdXiVy3hd%2B7JkxWW6AwigfxMkA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Ffaq%2F&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932192573&sdata=v0MrxJczit2SLADBnsIPFN%2FBu%2FAh2jOSFPHuYi0cs6g%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Freturn-to-school-2%2Flearning-and-instruction-elementary%2F&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932202566&sdata=qYWI1shCb0RjlX7JBumWTsx8g2m%2BfPyASE2aNE9izGo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Freturn-to-school-2%2Fremote-learning%2F&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932202566&sdata=JHYkjzLPNpZUtuKD9bhIsfFeeJlAS5znr3kNm8x0%2FnU%3D&reserved=0


 بدء االستبيان:مالحظات مهمة قبل 

 .لكل طفلمنفصلة على االستبيان جابة إتقديم  م منك المطلوب •

على  اإلجابة إرسال  لغرض  م طفلكالخاص ب (OENرقم تعليم أونتاريو )إلى تقديم  ونستحتاج •

 حديثة. درجات بطاقة تقرير أية  في   OENالستبيان. يمكن العثور على رقم 

إذا كان  المرحلة الثانوية. ؛ واآلخر لطلبة المرحلة البتدائية لطلبة أحدهما  -  منفصالناستبيانان  هناك •

، HCDSB التابعة لمجلس ثانويةالرس امدإحدى الفي  ينمسجلم كذلك طفل أو أكثر لديك

 .ةالثانوي رابط استبيان نية العودة إلى المدرسةتحوي  ةمنفصل ةإلكترونيلة ون رسافستتلق

إكمال    قبل( Plan School to Return)  رساخطة العودة إلى المدالطالع على على  نحثكم •

 . م أوابنتك ميارات المتاحة لبنكت خفهم جيد لال ميكون لديككي الستبيان 

  

School-to-Return-to-http://bit.ly/Intent-البتدائية:   رسانية العودة إلى المد  اإلجابة على استبيان

ELEM 

 . 2020أغسطس  26يوم األربعاء من  مساء   11الساعة حتى  لإلجابة  الستبيان ُمتاحا  هذا   بقى سي

لتجميع إحصاءات   HCDSB قسم خدمات البحوث لدى مجلس ستخدام المعلومات التي تم جمعها من قبلستُ 

  ينالمعنيومعاون المدير  قوائم لكل مدرسة ومشاركتها مع المدير تُنشأ كذلك سوموجزة ألغراض التخطيط. 

 ، حسب القتضاء. ألغراض التخطيط والمتابعة

 

 أغسطس  25الثالثاء  -ندوة ألولياء األمور عبر اإلنترنت التاريخ!  وااحفظ

.Hamidah Dr ) ، ستستضيف الدكتورة حميده ميجاني 2020أغسطس   25الثالثاء الموافق   في يوم

Meghani ) عبر اإلنترنت لإلجابة على األسئلة  ، ندوة لصحة في منطقة هلتوندائرة ا ل  ةالطبي  ةالمسؤول

- 2020 العام الدراسي خالل HCDSBفي مدارس تُطبق الصحة والسالمة التي س إلجراءات  التطرق و

 مزيد من المعلومات ودعوة مباشرة إلى الندوة عبر اإلنترنت. ال. سيتبع ذلك 2021

، إضافة  مباشرة  عبر البريد اإللكترونير ، سنواصل مشاركة المعلومات مع أولياء األموكما هو الحال دائما  

 إلى نشر التحديثات على موقعنا اإللكتروني وعبر قنوات التواصل الجتماعي الخاصة بنا: 

 HCDSB@: • تويتر

 HaltonCatholicDSB@ إنستاجرام:  •

 Board School District Catholic Halton فيسبوك: • 

  

 ين. المستمر مودعمك معلى صبرك م لك شكرا  

  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FHCDSB-ReturntoSchool&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932212561&sdata=Obph8X2F8TmgXa0OCiGnSyCTX2mCfPqib1JeZbAIJZ4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIntent-to-Return-to-School-ELEM&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932212561&sdata=emMV2C9R4EHGwvpuGKp0utSq6qpDmfG563cn%2FAdQ%2F1U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FIntent-to-Return-to-School-ELEM&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932212561&sdata=emMV2C9R4EHGwvpuGKp0utSq6qpDmfG563cn%2FAdQ%2F1U%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FHCDSB&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932222555&sdata=faZ6DJ95lyTOrTpF%2Fp97Yx9bGQh2GrrKeI6IaOwiOCo%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHCDSB%2F&data=02%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7Ca2a45cd4ca484af1e4fb08d844a6e832%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637334830932232550&sdata=IKSplACSwyCHLFrhEwwEf0pW81PehqgPQWeAQ%2BnLyQw%3D&reserved=0


وسنواصل العمل عن كثب مع  ، وموظفينا على رأس أولوياتناطلبتنا وأسرهم صحة ورفاهية  تبقى

نعلم  وفي الوقت الذي  رس. ابينما نستعد لعودة آمنة وصحية إلى المد في منطقتنا الصحة العامة  متخصصي

سنبدأ العام الجديد بشعور من األمل إل أننا ،  هبقسما  ع ا  تمام  ا  تلفسيبدو مخ 2021-2020أن العام الدراسي 

 إيماننا.  المنبثقين منوالتفاؤل  

 

 ، منفسكأب  واعتنوأرجو أن ت

 

 دالي  ريك بات

 مدير التعليم 

 لتونومنطقة هل الكاثوليكية   رسامدالمجلس  
Board School District Catholic Halton 

2Y2 L7R  ON Burlington, Lane, Drury 802 

comments@hcdsb.org 

mailto:comments@hcdsb.org

