
 :رسالة ألھالي طالب المدارس الثانویة

  

 أعزائي األھالي واألوصیاء،

 .تلقیتم ھذه الرسالة ألن لدیك طفل واحد أو أكثر مسجلین في مدرسة ثانویة ضمن مجلس المدارس الكاثولیكیة بمنطقة ھالتون

سیعود جمیع  ،2020أیلول / سبتمبر، أعلن وزیر التعلیم أنھ في 2020تموز / یولیو 30ألخبركم أنھ في یوم الخمیس  أكتب 
داخل  للحصول على تعلیم إلى المدارس) 12-9الصفوف ( طالب المدارس الثانویة بمجلس المدارس الكاثولیكیة بمنطقة ھالتون

 15في ُزمر مؤلفة من  سیعودون إلى المدرسة یعني ذلك أن الطالب  .الفصل مع اتباع بروتوكوالت محسنة للصحة والسالمة
  .بجداول زمنیة متناوبةریبا، طالب تق

أن تكون مدارسنا صحیة وآمنة للطالب والموظفین، بما  ستطبق استراتیجیات متعددة لضمان كما ھو موضح في دلیل الوزارة،  
 : في ذلك

  الفحص الذاتي  •
  بیئات مدرسیة مالئمة •
  نظافة الیدین •
  ارتداء الكمامات •

  .كمامات غیر طبیة أو قماشیة أثناء وجودھم في المدرسةارتداء  12 إلى 9 طالل الصفوف منسیطلب من  •
  .سیتم توفیر كمامات طبیة للمعلمین وجمیع العاملین بالمدرسة •
  .ستوضع استثناءات معقولة للمتطلبات •

  التوزیع على ُزمر •
  التباعد االجتماعي •
  تقلیل الزوار في المدارس •

 .إلعادة فتح مدارس أونتاریو دلیل وزارة التربیة والتعلیم موقع  على المعلومات یتوفر مزید من 

 خیار التعلم عن بعد 

د یة وسیُتاح لھم خیار التعلم عن بُعسیتخذ األھالي واألوصیاء قرارات بشأن الحضور الشخصي ألطفالھم خالل ھذه السنة الدراس
استبیان النیة للعودة إلى آب، سنرسل / في أغسطس .أیلول/ في شھر سبتمبر إذا لم یرغبوا في إعادة أطفالھم إلى المدارس

  .لجمیع األھالي واألوصیاء المدارس

  

 الخطوات التالیة 

 
ع القلیلة خالل األسابی. أدرك أنھ بالنسبة لبعض طالبنا وعائالتنا، فإن إعادة فتح مدارسنا سیثیر مخاوف بشأن الصحة والسالمة

  .والتي نأمل في أن تخفف من العدید من مخاوفكم المدارس،المقبلة، سنزودكم بتفاصیل إضافیة حول خطة العودة إلى 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ontario.ca%2Fpage%2Fguide-reopening-ontarios-schools%3Fshare%3Ddf1f50a0-d1a2-11ea-8b1a-e3b1c683b5f9%26_ga%3D2.182864294.1404510076.1595963189-579216027.1579191713&data=02%7C01%7CCondoC%40hcdsb.org%7C0004ec342ef54a2a0f0108d83540b4f6%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637317899321038657&sdata=ydIGTRBdM7Ra5OSl2qQGHAv90eOhRvVE6a8zskkkVfg%3D&reserved=0


العمل على وضع خطة مفصلة للغایة العودة إلى المدارس بحیث تتناول جمیع السیناریوھات حزیران، عكفت لجنة / منذ شھر یونیو 
تتضمن ھذه الخطة قائمة شاملة ببروتوكوالت الصحة والسالمة، باإلضافة إلى دعم وموارد الصحة النفسیة للطالب . المحتملة

 .واألسر والموظفین

  .نتمكن من إتمام خطة العودة إلى المدارس وفقاً ألحدث المتطلبات والتوقعاتبعد تلقي إرشادات الوزارة إلعادة فتح مدارسنا، س 

  

  أھدافنا ونحن نستعد للعودة إلى المدارس

  -أھدافنا على  نصبنستعد للعودة إلى المدارس، ست ونحن 

  .بحیث یكون الطالب والموظفون بصحة وأمان ضمان تطبیق البروتوكوالت •
  .عن بُعد للطالب الذین یواصلون التعلم من المنزل/ عبر اإلنترنتتوفیر تجربة تعلیمیة محسنة  •
  .تقییم الفجوات في تعلم الطالب ووضع خطط لتقدیم التدخل المناسب، عند الحاجة •
التعلم  صلونسیواوأولئك الذین  الحفاظ على التركیز على دعم الصحة النفسیة للطالب والموظفین العائدین إلى المدارس •

 .منزلوالعمل من ال

 الحقاً سیتوفر مزید من التفاصیل  

  .من اآلن وحتى بدایة العام الدراسي، ستتلقون تفاصیل إضافیة حول خطة العودة إلى المدارس وكیف ستبدو لطفلك وعائلتك

  .للعودة إلى المدارس HCDSBموقع  والتحدیثات على  األسئلة الشائعة  في الوقت نفسھ، نشرنا بعض  

  ىباإلضافة إلى نشر التحدیثات عل اإللكتروني،مباشرة عبر البرید  مع األھالي مشاركة المعلومات كما ھو الحال دائماً، سنواصل  
  :االجتماعي حساباتنا على وسائل التواصل عبرو  موقعنا اإللكتروني

 @HCDSB: تویتر •

 @altonCatholicDSBH: إنستاغرام •

 مجلس المدارس الكاثولیكیة بمنطقة ھالتون : فیسبوك •

العمل  وسنواصل أولویاتنا،تظل صحة ورفاھیة طالبنا وعائالتنا وموظفینا على رأس  .ركم على تعاونكم ودعمكم المستمرنشك
  .عن كثب مع متخصصي الصحة العامة لدینا بینما نستعد لعودة آمنة وصحیة إلى المدرسة

  

 مع خالص التحیة،

  بات دایلي 

 مدیرة التعلیم

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flearnathome.hcdsb.org%2Ffaq%2F&data=02%7C01%7CCondoC%40hcdsb.org%7C0004ec342ef54a2a0f0108d83540b4f6%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637317899321038657&sdata=yKAXrxbwWAHkYDWQQFKSF2enMeXcXK4i7PnqMJisuKU%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FHCDSB%2F&data=02%7C01%7CCondoC%40hcdsb.org%7C0004ec342ef54a2a0f0108d83540b4f6%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637317899321068639&sdata=CRNyvDo9sJpBrzlojAoe4U66Wq9BmHNL9jmZbd3d9js%3D&reserved=0

