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 أعزائي أولياء األمور، 

 أكتب ألشارككم بعض التحديثات الهامة المتعلقة بالعودة إلى مقاعد الدراسة. 

 تأخر بدء النقل بالحافالت المدرسية 

عن كثب   - Halton Student Transportation Services (HSTS) -تعمل مؤسسة خدمات هالتون لنقل الطالب 

مع مجلس إدارة مدارسنا الكاثوليكية ومع مجلس مدارس مقاطعة هالتون لجمع وتنسيق المعلومات الواردة من أولياء األمور،  

، وعدد الطالب الذين سوف يحتاجون استخدام  صفلتأكيد اسماء الطالب الذين سيعودون لمقاعد الدراسة داخل غرفة ال 

الحافالت المدرسية. ونظًرا للتغييرات في جداول المدرسة، فضالً عن بروتوكوالت الصحة والسالمة المعززة التي يجب أن  

. في ضوء  بعض الوقت اإلضافي إلنهاء ترتيبات النقل HSTSتكون سارية المفعول في الحافالت المدرسية، سوف تتطلب 

 سيتم تأجيل بدء خطوط الحافالت المدرسية هذا العام.   ذلك،

 ستتوفر خدمة النقل بالحافالت المدرسية من وإلى المدرسة على النحو التالي:

وطالب   والمهارات األساسية، والتعليم المنظم،، التربية الخاصة القائمة بذاتها صفوفبالنسبة لطالب المرحلة االبتدائية في 

لدينا، ستتوفر خدمات النقل بالحافالت المدرسية من المدرسة وإليها ابتداًء من   المهارات الحياتيةصفوف المرحلة الثانوية في 

 . 2020 ايلول 11الجمعة يوم 

  (، ستتوفر خدمة النقل بالحافالت المدرسية من وإلى المدرسة الطالب اآلخرين )من الروضة إلى الصف الثاني عشرلجميع 

 .2020 ايلول 14االثنين اعتباًرا من يوم 

. نحن نقدر أن العديد من العائالت بحسب ما اعلمناكم األسبوع الماضييرجى مالحظة أن مدارسنا ستكون مفتوحة للطالب، 

سبوع تعتمد على الحافالت المدرسية لنقل أطفالهم من وإلى المدرسة، ونأمل أن يكونوا قادرين على اتخاذ ترتيبات بديلة لأل

 المقبل لحين البدء بتوفير خدمات النقل بالحافالت المدرسية. 

بريًدا إلكترونيًا إلى أولياء األمور حتى يتمكنوا من تأكيد رقم   HSTSبمجرد االنتهاء من تنسيق ترتيبات النقل، سترسل 

المسار وأوقات وقت الذهاب والعودة والموقع من خالل البوابة االكترونية ألولياء األمور. للمزيد من المعلومات، نرجو  

 . haltonbus.caعلى  HSTSبزيارة موقع 

 االبتدائية   صفوفاقتراح المجلس لخفض أحجام ال

(، أقر األمناء اقتراًحا يسمح باستخدام تمويل 2020سبتمبر  1جتماع العادي لمجلس اإلدارة الذي عقد الليلة الماضية )في اال

ساعد على ضمان أكبر  مما يالوزارة واحتياطيات مجلس اإلدارة )المدخرات( لخفض أحجام الفصول في مدارسنا االبتدائية. 

إلى ما يقرب من   صفحجم الوضة حتى الصف الثامن من خالل تقليل متوسط قدر ممكن من التباعد الجسدي في صفوف الر 

 .للصف الواحدطالبًا  25وبحد أقصى  طالبًا، 22
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 داخل المدرسة  متعلالقوائم 

، وبينما نأمل أن تصدر القوائم يوم صفالمدارس االبتدائية لدينا حاليًا بوضع اللمسات األخيرة على قوائم طالب ال مديرويقوم 

سبتمبر، قد يتأخر اإلصدار حتى نهاية األسبوع. سيتلقى أولياء األمور رسالة بريد إلكتروني مباشرة من مدير   4الجمعة 

 .صفالمدرسة بمجرد توفر قوائم طالب ال

القوائم لهذا العام، لن تتمكن المدارس من تلبية طلبات التغييرات في   مالحظة أنه نظًرا لتوقيت وصعوبة عملية اصدار  يرجى

 .صفقوائم طالب ال

 

 التحديثات والمعلومات اإلضافية 

نشر التحديثات على  سنواصل مشاركة المعلومات والتحديثات مع أولياء األمور مباشرةً عبر البريد اإللكتروني، باإلضافة إلى 

 وعبر قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا:  Return to School Plan website موقع خطة العودة إلى المدرسة

 HCDSB@تويتر: 

 HaltonCatholicDSB@ اإلنستغرام:  

 Halton Catholic District School Boardفيسبوك: 

مزيد من المعلومات حول العودة إلى  ل FAQs on our Websiteسنواصل أيًضا تحديث األسئلة الشائعة على موقعنا 

 المدرسة. 

نقوم بتطبيق عملية تخطيط معقدة تساعدنا على ضمان عودة الطالب   ثحيداءم معنا نشكركم على سعة صدروكم وتفهمكم ال

 والموظفين إلى المدرسة بشكل آمن وصحي. 

 أتمنى لكم دوام الصحة والعافية 

 بات دالي 

 مدير التعليم

 


