
 

 
 

 

 2020مايو/أيار  1
 األهالي / أولياء األمور األعزاء،

 
ي خضّم الجهود المبذولة لوقف انتشار كوفيد

ي أونتاريو حتى 19-ف 
عىل األقل.  2020مايو/أيار  31، تم تمديد إغالق المدارس الحكومية ف 

 أن انتهز هذه الفرصة للتعبير عن شكري لكم وامتناننا لوجود أهاٍل وأولياء أم 
ّ
ور  ورغم ما يمثله تمديد اإلغالق من تحديات وإحباطات، أود

كا  ي التعليم.  كشر
 ء معنا ف 

 
ي تواجهونها عىل األرجح خالل هذ 

ن بالمسؤوليات اإلضافية التى  إذا ما اقيى
ً
م عن ُبعد ليس سهال

ّ
ي التعل

  نعلم أن دعم طفلكم أو أطفالكم ف 
م مًعا يوًما بعد يوم. وبينما نقوم بهذا العمل، أود التأكيد لألهالي وأو 

ّ
ي  الوقت. هذه تجربة جديدة عىل الجميع. نتعل

لياء األمور عىل أننا ف 
مها المعلمون نسخة  

ّ
ي يقد

ي يوٍم دراسي كامل أو أن تكون الفرص التعليمية التى
ظل الظروف الراهنة ال نتوقع من الطالب المشاركة ف 

ي الصفوف االعتيادية كل يوم.  
ر ف 
ّ
ي تتوف

 مستنسخة عن تلك التى
 

ي 
م عن ُبعد وعدد ساعات دراسة الطالب   وزير التعليم ستيفن ليتشيه، أعلن  أحدث رسائله ألولياء األمور ف 

ّ
معلومات إضافية حول التعل

عة أسبوعًيا. 
ّ
مو مجلس مدارس منطقة تورونتو  المتوق

ّ
حاد،  معل

ّ
ي االت

كائنا ف  مون بتلبية تلك التوقعات بعدة طرق. جنًبا إل جنب مع شر مليى 
نوا من دعمهم  

ّ
ّ يتمك نت للحفاظ عىل عالقتهم مع الطالب كي م عير اإلنيى

ّ
ا الستكشاف كيفية استخدام المعلمير  لمنصات التعل

ً
ندرس طرق

 بشكٍل أفضل. 

ي الفصل. سيختلف ذلك من فصل إل فصل  سيتواصل المعلمون مع الطالب وأولياء األمور لتل
بية احتياجاتهم واحتياجات كل طالب ف 

ومن مدّرس إل آخر ومن طالب وولي أمر إل آخر. علينا مراعاة وتقدير الظروف والتجارب المختلفة لطالبنا وأولياء أمورهم. لطالبنا  
ر لهم. أكير 

ّ
م فريدة ذات مستويات مختلفة من الدعم المتوف

ّ
اك بيئات تعل ي إشر

كير  عىل   جميعما يهّم اآلن هو أن نستمر ف 
الطالب واليى

ل.  ي المي  
م ف 

ّ
 صحة وسالمة الطالب والمعلمير  وأولياء األمور ودعم التعل

 
ة مجاالت لمساعدتكم عىل االستعداد والتخطيط لأليام واألسابيع القادمة

ّ
ي عد

 تزويدكم بآخر المستجدات ف 
ّ
ع إل األمام، نود

ّ
.  بينما نتطل

، ُيرجر االعتناء بأنفسكم  يُ  ي التواصل مع المعلمير  ومجتمعكم المدرسي والتواصل مع بعضكم البعض. دمتم سالمير 
رجر االستمرار ف 

ي هذا مًعا! 
 وأشكم. نحن ف 

 

/أولياء األمور  •  جلسات تعليمية لألهالي
 

اكهم •  سالمة الطالب وإشر
 

 والتبليغ عن إنجازات الطالب وسالمتهم الدعم والتقييم •
 

حفالت التخّرج الرسمية وحفالت التخّرج الراقصة   •
 والفعاليات األخرى

 

 لتكن لكم كلمتكم  •
 

م خالل فصل الصيف  •
ّ
 فرص للتعل

 

التعليم الخاص لجنة التحديد والتعيير  والمراجعة / لجنة  •
نامج التعليم الخاص / الخطة  التعليمية التوصية الخاصة بير

 الفردية عن ُبعد 
 

 ( FSLموراد لألهالي حول الفرنسية كلغة ثانية )  •
 
 

 
  

https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education


 

 
 

 

/أولياء األمور   جلسات تعليمية جديدة لألهالي
مون بدعمكم لمساعدتكم عىل التعرف عىل هذه البيئة  م عن بعد جديدة عىل بعض أولياء األمور، ونحن مليى 

ّ
 المنصات الشبكية للتعل

ّ
عد
ُ
ت

ر جلسات تعليمية خاصة إلعطاء نظرة عامة حول منّصتير  من المنّصات الرئيسية: برايت سبيس وغوغل كالس  
ّ
التعليمية الجديدة. تتوف

 روم.  
 

 صة برايت سبيس التعليميةتعريف بمن
كير  عىل  

: كيفية الوصول إل المنصة وكيفية تسجيل الدخول واليى ستعّرفكم هذه الجلسة بمنصة برايت سبيس التعليمية وستغّطي
ي يستخدمها المعلمون والطالب. 

ي لالنضمام للجلسة،  بعض الخصائص الرئيسية التى
ون  واضغط عىل الرابط   ُيرجر زيارة الموقع اإللكيى

 المالئم.  
•  ، ي الساعة  4االثنير 

 عرًصا   3:00مايو/أيار ف 
ي الساعة  5الثالثاء،  •

 مساًء  7:00مايو/أيار ف 
 

 التعريف بغوغل كالس روم أو فصول غوغل التعليمية 
كير  عىل بعض الخصائص  

: كيفية الوصول إليه وكيفية تسجيل الدخول واليى ستعّرفكم هذه الجلسة بغوغل كالس روم وستغّطي
ي يستخدمها المعلمون والطالب. 

ي لالنضمام للجلسة،  الرئيسية التى
ون   عىل الرابط المالئم. واضغط  ُيرجر زيارة الموقع اإللكيى

ي الساعة  5الثالثاء،  •
 عرًصا  3:00مايو/أيار ف 

ي الساعة   6األربعاء،  •
 مساًء  7:00مايو/أيار ف 

 
اكهم  سالمة الطالب وإشر

/أولياء األمور. يواصل المعلمون   الصحة النفسية والسالمةأولويتنا القصوى هي دعم وتحسير    واألهالي
  بالطالب والمعلمير 

ْ
الخاصير

كير  عىل 
م عن ُبعد. يستخدم الخاصة بالطالب بينما يزّودونهم ب الصحة النفسية والسالمةالحفاظ عىل العالقات واليى

ّ
أنشطة التعل

اكهم.  دة للتواصل مع الطالب وإشر
ّ
ا مبتكرة متعد

ً
 المعلمون طرق

 
 الدعم والتقييم والتبليغ عن إنجازات الطالب وسالمتهم

هذا وقت عصيب عىل الجميع بينما نعمل جميًعا نحو وضع ممارسات إلعداد الطالب نحو النجاح. ندرك وجود أوجه للتفاوت ضمن  
ر الموارد واإللمام بالتطبيقات الش 

ّ
م الطالب وإنجازاتهم؛ ويشمل ذلك إمكانية الوصول إل التكنولوجيا وتوف

ّ
ر عىل تعل

ّ
بكية نظامنا مما يؤث
م مفيدة وذات صلة بمنهج  والدعم المتاح ل

ّ
مير  وفرص تعل

ّ
مون الدعم لجميع المتعل

ّ
يات وهم يقد

ّ
اعي المعلمون هذه التحد م. سير

ّ
لتعل

ي يونيو / حزيران.  
ي آخر العام الدراسي ف 

 أونتاريو كي يتست  لهم إصدار الشهادات المدرسية ف 
 

ا 
ً
ا ومنصف

ً
 وشفاف

ً
م بأن يكون التقدير والتقديم واإلبالغ عادال م. كما هو الحال دائًما،   نليى 

ّ
م والتقد

ّ
كير  عىل تنمية التعل

لجميع الطالب مع اليى
م طفلكم و/أو اإلدارة. 

ّ
/أولياء األمور حول التقييمُيرجر قراءة  إذا كانت لديكم أي أسئلة، ُيرجر التواصل مع معل   رسالة إخبارية لألهالي

دة حول التقييم واإلبالغ لطالب المرحلتير  األساسية والثانوية.  لالطالع عىل مزيد من المعلومات
ّ
 وتفاصيل محد

 
 حفالت التخّرج الرسمية وحفالت التخّرج الراقصة والفعاليات األخرى

ي 
ي الرسالة المؤرخة ف 

ب المبيت حتى نهاية العام الدراسي  14كما جاء ف 
ّ
ي تطل

أبريل/نيسان، تم إلغاء جميع الرحالت الميدانية والرحالت التى
ي قدًما هذا العام، ولكن مع  

. لقد أِملنا أن ُيصبح من الممكن إقامة حفالت التخّرج الرسمية والراقصة والفعاليات األخرى للمض  الحالي
ا عن إغالق المدارس حتى األ 

ً
ة حديث ا. من المحزن أننا اضطررنا إللغاء هذه   31نباء األخير

ً
مايو/أيار عىل األقل، لن يكون ذلك ممكن

عاد جدولة الفعاليات المؤّجلة عىل المستوى  
ُ
ي ظل المصير المجهول، ست

الفعاليات أو تأجيلها حتى نهاية العام الدراسي عىل األقل. وف 
ا  
ً
منح خالل حفالت التخرج الرسمية قد  المدرسي وفق

ُ
ض أن ت ي كانت من المفيى

ية. ُيرجر مالحظة أن المنح الدراسية التى
ّ
للظروف المحل

ي وقت الحق.  
منح مع تقدير رسمي ُيقام ف 

ُ
 ت

 

https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/remote-Learning
https://www.tdsb.on.ca/Remote-Learning/Resources-During-Covid-19
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Final%20Parent%20Assessment%20Newsletter%20April%2029.pdf


 

 
 

 

 فلتكن لكم كلمتكم
 أن نسمع رأيكم. ما األمر الذ

ّ
م عن ُبعد، نود

ّ
ا؟  بينما نوشك عىل االنتهاء من الشهر األول من التعل

ً
ا؟ ما األمر الذي لم يش جيد

ً
ي سار جيد

م عن ُبعد. رأيكم يهّمنا حيث نسىع لفهم احتياجات  
ّ
احاتكم؟ ُيرجر قضاء بضع دقائق لمشاركة أفكاركم حول تجربة طفلكم مع التعل ما اقيى

ي 
 هذا إلضافة رأيكم إل المحادثة.  تبادل األفكار طالبنا وأهاليهم بشكل أفضل. انضّموا إلينا ف 

م خالل فصل الصيف 
ّ
 فرص تعل

كم بتفاصيل أكير خالل  
ّ
ود م خالل فصل الصيف. انظر أدناه لالطالع عىل معلومات إضافية وسي  

ّ
ة خيارات لمواصلة التعل

ّ
ندرس عد

 األسابيع القادمة.  
 

عد
ُ
م عن ب

ّ
 المدرسة الصيفية الهجينة للتعل

تعليمية لدى الطالب ومواصلة  هناك خطط قيد اإلعداد لعقد مدرسة صيفية عن ُبعد للمرحلة األساسية لمعالجة الفجوات ال
م خالل شهر يوليو/تموز. ستتاح تفاصيل إضافية عىل 

ّ
ي التعل

اكهم ف  ونية للمدرسة الصيفية للمرحلة األساسيةإشر   الصفحة اإللكيى
 خالل األسابيع القادمة.  

ا إلرشادات وزارة التعليم
ً
عد وأخرى صفّية وفق م عن بُ

ّ
" ألنه قد يشمل بيئات تعل نامج بـ "الهجير  سم هذا الير  . مالحظة: يُ

 
عد )المرحلة الثانوية( 

ُ
ي إلعادة المساقات الدراسية عن ب

نامج الصيف    البر
م قسم التعليم المستمر برنامج إعادة المساقات الدراسية عن ُبعد لطالب 

ّ
مجلس مدارس منطقة تورونتو من المرحلة الثانوية  سيقد
ب الحضور الشخضي لعام  31-6من 

ّ
ي تتطل

نامج محّل المدرسة الصيفية التى ي  2020يوليو/تموز. يحّل هذا الير
، وسيضّم مساقات ف 

كير  عىل المساقات اإلجبارية.  
، مع اليى ي عشر

الصفحة  ُيرجر زيارة جميع المواد الدراسية بدًءا من الصف التاسع حتى الصف الثان 
ونية للمدرسة الصيفية  خالل األسابيع القادمة لمزيد من المعلومات.  اإللكيى

 
ي الهجي   الكتساب الساعات 

نامج الصيف  عد )المرحلة الثانوية(البر
ُ
  الدراسية  المعتمدة عن ب

ي الكتساب الساعات الدراسية المعتمدة عن ُبعد لطالب مجلس مدارس منطقة  
 للتعلم الصيف 

ً
م قسم التعليم المستمر برنامجا

ّ
سيقد

ي تت 31-6تورونتو من المرحلة الثانوية من 
نامج محّل المدرسة الصيفية التى ب الحضور الشخضي لعام  يوليو/تموز. يحّل هذا الير

ّ
طل

كير  عىل المساقات  2020
، مع اليى ي عشر

ي جميع المواد الدراسية بدًءا من الصف التاسع حتى الصف الثان 
، وسيضّم مساقات ف 

ونية للمدرسة الصيفيةاإلجبارية. ُيرجر زيارة   خالل األسابيع القادمة لمزيد من المعلومات.   الصفحة اإللكيى
ا إلرشادات وزارة التعليممالحظة: 

ً
عد وأخرى صفّية وفق م عن بُ

ّ
" ألنه قد يشمل بيئات تعل نامج بـ "الهجير  سم هذا الير  . يُ

 
نت  ي عبر اإلنبر

نامج الصيف   البر
ي السنوات السابقة، وقد بدأ  سيستمر 

نت خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب كما كان الحال ف  ي عير اإلنيى
نامج الصيف  الير

منذ بداية أبريل/نيسان. تتكّون المساقات من مواد ذات   التسجيل للمساقات الدراسية لطالب مجلس مدارس منطقة تورونتو  
ي الدراسات المدنية والدراسات المهنية. ساعات معتمدة كاملة ويشمل ذلك مساقات الصفير  ال

ي عشر وكذلك مسافى
حادي عشر والثان 

ي يونيو/حزيران
ي أغسطس/آب.  يحق للطالب من خارج مجلس مدارس منطقة تورونتو التسجيل ف 

طرح ف 
ُ
ي ست

تجدون   للمساقات التى
 حول المساقات وعملية التسجيل عىل

ً
ي  المعلومات كاملة

ون  م اإللكيى
ّ
ي للتعل

ون   . الموقع اإللكيى
 

 
عد 

ُ
 المدرسة الصيفية للتعليم الخاص عن ب

ن الطالب من الصّم وضعاف السمع ) 
ّ
من الوصول إل  ( DHHستستمر المدرسة الصيفية عن ُبعد لطالب التعليم الخاص. سيتمك

ر كذلك مدرسة صيفية للصّم وضعاف السمع )مساقات الساعات المعتمدة لد
ّ
للطالب من الصف  ( DHHراستهم الثانوية. سنوف

نامج الرعاية والعالج والوصاية واإلصالح ) حتى يتست ّ  ( CTCCاألول إل الصف الثامن. ستستمّر المدرسة الصيفية الثانوية لير
 للطالب الحصول عىل الساعات المعتمدة المطلوبة خالل فصل الصيف. 

https://my.thoughtexchange.com/189578056
https://www.tdsb.on.ca/About-Us/Innovation/Elementary-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School/Summer-School
https://t.e2ma.net/click/2jxvhd/amoo6l/6alrsl


 

 
 

 

 
. سيواصل المعلمون   ي عشر

ستتاج المدرسة الصيفية كذلك للطالب من ذوي إعاقات النمو من الصف األول وحتى الصف الثان 
م.   

ّ
ي بدأت بالفعل ودعم الطالب وأولياء األمور بالمزيد من فرص التعل

م عن ُبعد التى
ّ
 مرحلة التعل

 
عد وهي لجنة التحديد والتعيي   وا

ُ
نامج التعليم الخاص  (/IPRCلمراجعة )برامج التعليم الخاص عن ب لجنة التوصية الخاصة ببر

(SEPRC/)( الخطة التعليمية الفرديةIEP ) 
ي أحدث مذكرة لها  

 من التعليمات لدعم الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ف 
ً
م للطالب من أصدرت الوزارة مزيدا

ّ
استمرارية التعل

 . ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة والدعم النفسي 
 

نامج التعليم الخاص  ( IPRCsبسبب ظروف الُبعد االستثنائية، ُوضعت لجان التحديد والتعيير  والمراجعة ) ولجان التوصية الخاصة بير
(SEPRCs ) .كأولوية لضمان تلبية احتياجات النظام الملّحة 

نامج التعلي(  IPRCsأولوية لجان التحديد والتعيي   والمراجعة )  (: SEPRCsم الخاص )ولجان التوصية الخاصة ببر

نامج رياض األطفال التشخيصية ) •  (DKطالب التمهيدي المنتسبون لير

ف )( KIPجميع طالب برنامج التدخل لمرحلة رياض األطفال )  •
ّ
نامج الدعم المكث حير  لالنضمام لير

ّ
 (ISPالمرش

ي من مراجعة لجنة التحديد والتعيير  والمراجعة ) •
للطالب المنتسبير  حالًيا ألحد برامج الدعم  السنوية ( IPRCالمستوى الثان 

ف للتعليم الخاص
ّ
 المكث

 ممن هم بحاجة لمرحلة انتقالية أثناء انتقالهم من مدرسة إل أخرى  

نامج التعليم الخاص ) • ح للجنة التوصية الخاصة بير
ّ
دة فقط؛( SEPRCُيرش

ّ
 الطالب ذوي االحتياجات الطبية المعق

 (:CTCCاية والعالج والوصاية واإلصالح )الطالب العائدون من برامج الرع •

ف ) •
ّ
نامج الدعم المكث حون لير

ّ
للموهوبير  لطالب الصف الرابع )الطالب المسّجلون لدى  ( ISPطالب الصف الثالث المرش

نامج التعليم الخاص ) عىل هذه  ( SEPRCمجلس مدارس منطقة تورونتو فقط؛ ال ينطبق برنامج لجنة التوصية الخاصة بير
 الفئة(. 

 
عقد لجان التحديد والتعيير  والمراجعة )

ُ
رسل   Webexعن ُبعد عير ( IPRCsست

ُ
ي ت
ون  يد اإللكيى أو االجتماع عن ُبعد. أي مراسالت عير الير

 . ي
ون  يد اإللكيى ب موافقة األهالي قبل إرسالها عير الير

ّ
/أولياء األمور وتتضّمن وثائق بها معلومات شية عن الطالب ستتطل لضمان  إل األهالي

ي تحتوي عىل معلومات شخصية عن الطالب وسيتم  
ي التى

ون  يد اإللكيى ر رسائل الير
ّ
شف

ُ
حماية المعلومات ولمنع أي انتهاٍك للخصوصية، ست

د من استالم  
ّ
ي كلمة "ّشي" وسيصحبها إشعار بفتح الرسالة للُمرسل للتأك

ون  يد اإللكيى حمايتها بكلمة ش. سيحمل عنوان رسالة الير
/أولياء ا  ألمور للرسالة. األهالي

 
 (FSLموراد لألهالي للفرنسية كلغة ثانية ) 

لي وأولياء األمور  ألها عىل موقع غوغل سايتس( FSLموراد لألهالي للفرنسية كلغة ثانية )أصدر قسم الفرنسية كلغة ثانية هذا األسبوع 
م عن ُبعد، ويشمل ذلك  

ّ
م الموقع معلومات حول كيفية دعم الطالب خالل مرحلة التعل

ّ
وأش طالب برامج الفرنسية كلغة ثانية. يقد

ل، و  ي المي  
ي برامج الفرنسية كلغة ثانية، وروابط الموارد، وكيفية دعم الطالب ف 

م عن ُبعد ف 
ّ
غير ذلك  المبادئ اإلرشادية، واعتبارات التعل

 المزيد. 

ي تورونتو 
 
ات وزارة التعليم والصحة العامة ف

ّ
 مستجد

ي   2020مايو/أيار  31مع اإلعالن هذا األسبوع عن تمديد إغالق المدارس حتى 
عىل األقل، أصدرت كذلك وزارة التعليم والصحة العامة ف 

ات هنا: 
ّ
/أولياء األمور هذا األسبوع. ُيرجر قراءة آخر المستجد ي تورونتو و  رسالة وزارة التعليمتورونتو رسالة لألهالي

 . رسالة الصحة العامة ف 
 

https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sEqd3DzSl22j8EskC98qfH0QatZVYgUH/view?usp=sharing
https://sites.google.com/tdsb.on.ca/fsl-resources-for-families/home?authuser=0
https://www.ontario.ca/page/letter-ontarios-parents-minister-education
https://www.tdsb.on.ca/Portals/0/docs/Parent-Caregiver-re-Vaccination-during-COVID-19-Pandemic-April-29-2020.pdf


 

 
 

 

 األفكار الختامية
. أي  نشكركم مرة أخرى لكل ما  ل والمدرسة أهّم اآلن من أي وقٍت مض  اكة القوية بير  المي   م أطفالكم. الشر

ّ
تقومون به لدعم مواصلة تعل

. جميعنا يبذل أقض   ي ميهم سيكون له بالغ األثر اإليجانر
ّ
اك طفلكم/أطفالكم وإبقائهم عىل اتصال مع المدرسة ومعل ء يمكنكم فعله إلشر ي

سر
ي ظل الظروف الراهنة

ر جهودكم كذلك.   ما بإمكانه ف 
ّ
 ونقد

 
ب تكّيف  

ّ
م عن ُبعد تطل

ّ
. إن االنتقال لمرحلة التعل هم وقدرتهم عىل التحمل خالل هذا التغيير

ّ
شيد كذلك بطالبنا وأشيد بكد

ُ
 أن أ

ّ
أود

مينا حول ارتقاء الطالب ل 
ّ
ا مختلفة تماًما عّما اعتاده الطالب. لقد سمعت قصًصا رائعة من مدارسنا ومعل

ً
مستوى الحدث الجميع وطرق

  . ي حق طالب مجلس مدارس منطقة تورونتو وأولياء األمور الرائعير 
ي ظل الظروف الراهنة. إنها شهادة ف 

ام مدهش وإبداع ف  وإظهارهم الليى 
ا فخوٌر بالجميع، وأعلم أننا بالعمل مًعا سنجتاز هذا الوقت الصعب. 

ً
 أنا أيض

 
 مشاركتها وهو التأكيد عىل أن

ّ
ة أود ي حير  أننا ال  هناك فكرة أخير

ط لها بأقض ما يمكننا؛ ف 
ّ
ي العودة الفعلية للمدرسة ونخط

ر بالفعل ف 
ّ
نا نفك

ي تورونتو وكذلك وزارة  
اكة وثيقة مع الصحة العامة ف  ي شر

وري أن نعمل ف  نعلم حتى اآلن موعد العودة، إال أنه سيكون من المهم والرص 
 أخرى، هذا أمٌر جديد ومنطقة مجهولة للجميع، التعليم لضمان تطبيق إجراءات الصحة والسالمة المالئم

ً
ها من اإلجراءات. مرة ة وغير

هم.    وسنعمل خالل هذا الظرف باإلرشاد الالزم من مسؤولي الصحة العامة وكذلك المساهمة القّيمة للعاملير  وغير
 

 نرجو أن تحافظوا عىل سالمتكم وصحتكم.  
 
 

 مع خالص التحية،

 
 


