 19يونيو/حزيران 2020
األهالي وأولياء األمور األعزاء،
أعلن اليوم رئيس وزراء المقاطعة ووزير التربية المبادئ التوجيهية لحكومة أونتاريو المتعلقة بالعودة إلى المدارس في شهر سبتمبر/أيلولُ .
طلب من
مجالس المدارس في أنحاء أونتاريو التحضير للسيناريوهات الثالثة المحتملة وفقا ً للوضع الصحي العام الذي سيسود في ذلك الوقت.
•

روتين اليوم الدراسي االعتيادي مع تطبيق إجراءات الصحة العامة المشددة :يذهب الطالب إلى المدرسة كل يوم ،ويداومون في الصفوف
الدراسية وفقا ً ألنظمة أعداد الطالب االعتيادية.

•

روتين اليوم الدراسي المعدل :بنا ًء على التوجيهات الصحيةُ ،وضع نموذج ُمعدّل للتدريس يسمح بالتباعد الجسدي وتقسيم الطالب إلى
مجموعات .وفقا ً لهذا النموذج ،يُطلب من مجالس المدارس التقيد بوضع  15طالبا ً كحد أقصى في نفس الوقت في غرفة الصف االعتيادية
ومدرس واحد ألطول مدة ممكنة خالل اليوم الدراسي .يحتاج تطبيق
ووضع الجداول بطريقة تسمح للطالب بمخالطة زمالئهم في الصف فقط
ّ
هذا النموذج إلى تدريس شريحة من طالب الصف في نفس الوقت بالتناوب إما حسب األيام أو حسب األسابيع.

•

التعلم في المنزل :إن طالت فترة إغالق المدارس ،أو إن اختار بعض األهالي عدم إرسال أطفالهم إلى المدرسة ،فعلى مجالس المدارس
االستعداد لتقديم التعليم عن بُعد .يجب تقديم التعليم عن بُعد عن طريق اإلنترنت بأقصى درجة ممكنة ،بما في ذلك تحقيق الحد األدنى من
مدرسه في نفس الوقت بشكل منتظم ،وهو ما يُعرف أيضا ً بالتعلم المتزامن .يمكن استخدام التعلم
التوقعات بالتواصل المباشر للطالب مع ّ
المتزامن كجزء من تدريس طالب الصف ككل في مجموعات أصغر و/أو كل طالب على حدة.

ّ
وخطط لجميع هذه االحتماالت على مدى األسابيع الماضية وسيعمل اآلن على وضع اللمسات األخيرة لهذه الخطط
درس مجلس مدارس منطقة تورنتو
بنا ًء على إعالن اليوم .للمساعدة على وضع خططنا وتوجيهها بشكل أفضل ،يطلب مجلس مدارس منطقة تورنتو من األهالي/أولياء األمور وطاقم العمل
والطالب مشاركة أفكارهم حول التخطيط للعوة في سبتمبر/أيلول عن طريق إكمال االستبيان على اإلنترنت .ستساعد هذه الردود الهامة على توجيه
عمل مجلس مدارس منطقة تورنتو أثناء تحديدنا للخطط التي سنتبعها في سبتمبر/أيلول .يُرجى الدخول إلى االستبيان الخاص باألهل/أولياء األمور بالنقر
هنا وإلى استبيان طالب الصفوف من السابع إلى الثاني عشر بالنقر هنا.
ُ
طلب من مجالس المدارس تسليم خططهم إلى وزارة التربية بحلول  4أغسطس/آب  ،2020ويلتزم مجلس مدارس منطقة تورنتو بمشاركة الخطط مع
المجتمعات المحلية للمدارس فور الموافقة عليها قبل بدء العام الدراسي .نود أن نتأكد من جاهزية الطالب والعائالت بشكل جيد وأن يعرفوا ما عليهم
توقعه عند العودة إلى المدرسة في سبتمبر/أيلول.
كما هو الحال دائماً ،سنستمر بتزويدكم بآخر المعلومات عند توفرها.
مع خالص التحية،

جون مالوي John Malloy
مدير التعليم

