الموضوع :تذكير  -انتقال جميع المدارس إلى التعلم عن بعد اعتباراً من  4يناير 2021
اآلباء واألوصياء األعزاء،
آمل أنكم وعائالتكم قضيتم عيد ميالد رائع وأنكم استمعتم بعطلة آمنة وسعيدة حتى اآلن.
في  21ديسمبر  ،2020أعلمتكم بأن حكومة المقاطعة قد وجهت جميع مجالس المدارس لالنتقال إلى التعليم عن بعد بإرشاد المعلمين في  4يناير
 .2021أكتب إليكم اليوم لتقديم بعض المعلومات اإلضافية ،بما في ذلك بعض الموارد المتعلقة بالتعلم عن بعد لآلباء واألوصياء.

المدارس االبتدائية
•
•

سيتم إغالق مدارسنا االبتدائية للتعلم بشكل شخصي بين  8-4يناير .2021
ابتداء من يوم اإلثنين  4يناير وانتها ًء بيوم الجمعة  8يناير ،سيدرس جميع طلبة المرحلة االبتدائية عن بعد من
المنازل.

يوم االثنين  4يناير ،سيبدأ اليوم بالتعلم غير المتزامن للطالب في مدارسنا االبتدائية.
•
•
•
•

سيقوم المعلمون بنشر أنشطة تعليمية غير متزامنة على نظام إدارة التعلم لبدء الجلسة الصباحية.
سوف تبدأ التعليمات المتزامنة (البث المباشر) في نهاية فترة الغداء المقررة بجدول الدوام الخاص بالطالب.
يوم الثالثاء  5يناير ،وبالنسبة لبقية األسبوع ،سيبدأ التعلم المتزامن وغير المتزامن في وقت بدء دوام المدرسة االعتيادي.

سي تم استئناف التعليم في المدرسة لطالب المدارس االبتدائية يوم االثنين  11يناير .2021

المدارس الثانوية
•
•
•

سيتم إغالق مدارسنا الثانوية للتعلم بشكل شخصي بين  22-4يناير .2021
إبتدا ًء من يوم اإلثنين  4يناير وانتها ًء بيوم الجمعة  22يناير ،سيتابع الطلبة جداولهم المعتادة ،ولكن سيدرس طلبة
جميع األفواج ( )A, B, Cعن بعد من المنازل.
سيُستأنف التدريس داخل المدرسة لطلبة المدارس الثانوية يوم االثنين  25يناير .2021

المدرسة االبتدائية االفتراضية
•
•

س يواصل الطالب الملتحقون بالمدرسة االبتدائية االفتراضية اتباع جداولهم الزمنية المقررة.
ال يزال من المقرر إجراء التغيير في تنسيق التعلم بين التعليم بشكل الشخصي والتعليم االفتراضي كما هو مخطط له يوم االثنين 11
يناير .2021

توقعات حول التعلم عن بعد
علمنا في بداية العام الدراسي أننا قد تحتاج إلى االنتقال الى التعلم عن بعد في اي وقت .لذلك معلمونا ومعلماتنا على استعداد تام للتدريس خالل
منصات التعلم عبر اإلنترنت ،وطوال فترة من التعلم عن بعد سيتم تزويد الطالب ب  300دقيقة من فرص التعلم اليومي ،والتي تشمل مزيجا من
التعليم المتزامن (البث المباشر) وأنشطة التعلم غير المتزامنة.
وكما ورد في مذكرة الوزارة إلى مجالس المدارس ،سيتم توفير التعليم عن بعد بإرشاد المعلمين خالل هذه الفترة لجميع الطالب وفقا لمذكرة
( :)PPM 164متطلبات التعلم عن بعد.
فيما يلي الحد األدنى من المتطلبات للتعلم المتزامن:
الحد األدنى اليومي لمتطلبات وقت التعلم
مستوى الصف للطالب
شعبه
المتزامن*
رياض االطفال
االبتدائيه
 180دقيقة
 225دقيقة
الصفوف من  1إلى 3
 225دقيقة
الصفوف من  4إلى 8
الصفوف من  ٩إلى ١٢
الثانويه
 225دقيقة
سيتم توفير التعلم المتزامن لمجموعات كبيرة وصغيرة من الطالب كل يوم بطريقة مماثلة للتعليم في فصول الدراسة الشخصية .قد يشمل وقت
التعلم المتزامن الصلب من الطالب أن يعملوا بشكل مستقل وفي مجموعات صغيرة أثناء مشاركتهم في فصل دراسي افتراضي تحت اشراف
المعلم أو المعلمة مع اتاحة المجال لألسئلة.

الموارد المتوفرة ألولياء األمور والعائالت
ت توفر الروابط والوثائق التالية بعض اإلرشادات ألولياء األمور والطالب للمساعدة في ضمان التعلم المباشر اآلمن والفعال عبر اإلنترنت:
•
•
•
•

دور أولياء األمور في التعلم االفتراضي (ابتدائي)
دور أولياء األمور في التعلم االفتراضي (ثانوي)
التعلم في المنزل – نصائح التعلم عبر اإلنترنت لأولياء األمور
التعلم في المنزل – نصائح التعلم عبر اإلنترنت نصائح الطالب

•

الوصول إلى منصة التعلم لطفلك:
 D2L oبرايت سبيس
Google Classroom o
Office 365 o

•

ان واجهتكم مشاكل في استخدام التكنولوجيا؟ ارجو االتصال بمكتب  HCDSBلمساعدة المتعلمين عن بعد

توزيع األجهزة لطالب المرحلة االبتدائية
سيتم توزيع أجهزة الكمبيوتر للعائالت التي طلبت استعارة جهاز لدعم تعلم الطالب خالل فترة التعلم عن بعد بداية من يوم االثنين  4يناير
 .2021سوف تتصل بكم مدرستك مباشرة إلبالغكم الزيد من التعليمات.

التعليم الخاص
•
•
•
•
•

لدعم التعلم عن بعد لجميع طالب التعليم الخاص ،سوف يستمر موظفو المدارس (المعلمون والمساعدون التربويون ،إلخ) باإلضافة إلى
المهنيين في مجالس اإلدارة (مثل أخصائيي أمراض الكالم واللغة) في تقديم الدعم والخدمات المستمرة تقريباً.
بالنسبة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة الذين ال يمكن استيعابهم من خالل برامج التعلم عن بعد ،سنقدم لهم الدعم الشخصي
خالل فترة التعلم عن بعد التي تبدأ في  4يناير .2021
تم االتصال مباشرة اآلباء واألمهات مع األطفال في فئة المعيشة المجتمعية ،وفئة التدريس المنظم ،وفئة المهارات األساسية والحياتية
وطلب منهم مشاركة نواياهم لفترة التعلم عن بعد.
سيتعلم معظم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة عن بعد خالل هذه الفترة .وينبغي أن يكون التعليم الشخصي مخصصا
للطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ،الذين ال يمكن استيعابهم عن طريق التعلم عن بعد.
إذا لم يكن طفلك في أحد الفصول المتخصصة المذكورة أعاله ولكن لديه احتياجات تعليمية خاصة ال يمكن استيعابها من خالل التعلم
عن بعد ،يرجى االتصال بمدرستك.

مراكز رعاية األطفال
•
•

ستبقى مراكز رعاية األطفال مفتوحة طوال مدة إجراءات الصحة العامة المحدودة هذه.
ستُغلق جميع برامج ما قبل وما بعد المدرسة خالل األسبوع الممتد من  4إلى  8يناير  ، 2021عندما تكون المدارس االبتدائية مغلقة
أمام التعلم الشخصي.

دعائم اإليمان والرفاه
نشرت دائرة الصحة النفسية لمدارس أونتاريو عددا من الموارد الممتازة لمساعدة الطالب والعائالت والموظفين لمساعدتهم على اجتياز هذه
الفترة الصعبة.www.smho-smso.ca :
باعتبارنا مجتمعا ً كاثوليكياً ،ندرك أهمية إيجاد وقت للصالة والتأمل – وخاصة في أوقات التوتر وعدم اليقين .لقد نشرنا عددا من موارد اإليمان
على موقعنا على االنترنت  Return to School Websiteفي./https://learnathome.hcdsb.org/faith-well-being :
لقد كانت سنة صعبة بالنسبة للجميع ونحن نعيش ونعمل من خالل وباء عالمي ،وأنا أدرك أن االنتقال إلى التعلم عن بعد بإرشاد المعلمين ،مهما
كان مؤقتا ،سيخلق ضغوطا إضافية لعائالتنا ،فضال عن موظفينا .ونحن نقدر التحديات التي تواجه العمل من المنزل ،مع االهتمام باألطفال الذين
سيتعلمون اآلن عن بعد .يرجى تذكر أن العديد من مديري المدارس والمربين لدينهم أطفال صغار ايضا سوف تتعلم أيضا من المنزل اعتبارا من
 4يناير .شكرا لكم على صبركم المستمر والتفاهم والدعم حين نتكيف جميعا مع المتطلبات الحالية.
وسنواصل العمل معا ً في إعطاء األولوية لصحة وسالمة ورفاه طالبنا وموظفينا وعائالتنا ،حيث نقدم تعليما ً كاثوليكيا ً عالي الجودة ألطفالكم يتسم
بالمرونة والمشاركة.
كما هو الحال دائما ،أحمل جميع الطالب واألسر والموظفين في أفكاري وصلواتي .متمنيا لكم سنة جديدة سعيدة مليئة بالصحة والسالمة.

بات دالي
مدير التعليم
مجلس المدارس الكاثوليكية لمنطقة هالتون
802 Drury Lane, Burlington, ON L7R 2Y2
905-632-6300
comments@hcdsb.org

