
 

 

 
 

 2020آب/ أغسطس  21

/ أولياء األمور األعزاء،  إىل األهاىلي
 

كم المستمر أثناء عملنا عىل وضع خطط العودة اآلمن  أن نقول ببساطة "شكًرا لكم".  نتقدم بجزيل الشكر لكل فرد منكم عىل صبر
ً
ة إىل نود بداية

ن والحصول عىل موافقة وزارة التعليم عليها.   لم تكن عملية سهلة أو بسيطة. نحن نعلم أنكم حريصون عىل  معرفة المدرسة لكل من الطالب والعاملي 
ا نقدر تفهمكم ا

ًّ
ي المدرسة.  نحن حق

لمستمر المزيد عّما يمكن توقعه عند فتح المدارس التابعة لمجلس مدارس منطقة تورونتو واستقبال الطالب فن
ي عملنا. نحن نبذل قصارى جهدنا للتخطيط بشكل فّعال لعودة آمنة إىل المدرسة ونركز عىل بذل كل ما 

ي قدًما فن
ي وسعنا للحفاظ وثقتكم ونحن نمضن

فن
ن والطالب واألرس.   عىل سالمة وصحة الموظفي 

 
ي تشمل الموافقة عىل تمويل بقيمة 

ي األمس جملة من القرارات المهمة والت 
ن  30كما قد تعلمون، اتخذ األمناء فن معلًما إضافًيا  366مليون دوالر لتعيي 

ي المدارس االبتدائية، وبالت
ي الصفوف فن

ي المدرسة.  أنىه الموظفون اآلن نماذج بهدف تقليص عدد الطالب فن
ن فن اىلي تعزيز سالمة الطالب والموظفي 

ورة إلعادة فتح المدارس.  ن لما لذلك من أهمية وضن ي المدارس الثانوية واالبتدائية، ونحن اآلن بصدد التخطيط والتجهب 
 التعلم فن

 
 أيلول/ سبتمب   15تأجيل موعد العودة إىل المدرسة: الثالثاء 

قت الالزم لالستعداد للعودة إىل المدرسة، اضطر مجلس مدارس منطقة تورونتو لتغيب  موعد العودة إىل المدرسة )للمدارس االبتدائية نظًرا للو  

اضية( إىل  ي جميع   . أيلول/ سبتمب   15يوم الثالثاء الموافق  والثانوية وكذلك للمدرسة االفب 
سيتم بعد ذلك تحديد أيام دوام الطالب فن

ي فتح المدارس بطريقة آمنة ومنظمة. سيتم مشاركة المزيد من المعلومات  الصفوف عىل
مدار ثالثة أيام. سيتيح لنا هذا الوقت اإلضافن

ة من خالل مدرسة طفلك قبل اليوم األول من المدرسة.  / األرس مبارسر  والتفاصيل المحددة مع األهاىلي
 

 إرشادات تغطية الوجه/ الكمامة
ي  

ي التابعة لمجلس مدارس منطقة  جميعالمدارس، سُيطلب من  لتعزيز الصحة والسالمة فن
ي المبانن

ن ارتداء كمامة/ أغطية للوجه فن الطالب والموظفي 
ي تنص عىل أن يرتدي أي شخص يزيد عمره ع

ي الحافالت المدرسية. يتماشر هذا القرار مع المتطلبات العامة لمدينة تورونتو والت 
ن تورونتو وفن ن عامي 

ي األماكن العامة المغلقة  كمامة / غطاء للوجه
مع وجود استثناءات ألسباب طبية. عىل الرغم من أن المدارس ستوفر الكمامات للطالب إذا اقتضت  -فن

ي الهواء الطلق وبذ
احة فن ات االسب  لك لن الحاجة، ولكن من المتوقع من الطالب ارتداء الكمامة/ غطاء الوجه الخاص بهم. سنحرص عىل أن تكون فب 

ي يضطر الطال 
ا. سنقدم المزيد من المعلومات حول الكمامة/ غطاء الوجه فن

ً
ب الرتداء الكمامة لعدة ساعات متتالية خصوًصا للطالب األصغر سن

 الوقت القريب. 
 

م 
ّ
 نماذج التعل

 
 الصف الثامن(-سيحضر طالب المدارس االبتدائية )الروضة 

فة والممتدة( إىل المدرسة 
ّ
امج الفرنسية المكث ن بالتعليم الخاص والبر ي ذلك الطالب الملتحقي 

فعة/مجموعة واحدة  5)بما فن
ُ
ي األسبوع ضمن د

أيام فن
ي تشتمل عىل صفوف عدد طالبها 

احة والغداء. سيتم وضع بروتوكوالت معززة للصحة والسالمة والت  ات االسب  ي ذلك فب 
أصغر  لليوم بأكمله، بما فن

ي المجتمعات 
ن الحد األعىل من التباعد الجسدي.  بالنسبة للمدارس االبتدائية الواقعة فن ي تظهر وذلك للمساعدة عىل تأمي 

المحلية لمدينة تورونتو الت 
وس كوفيد  ي تورونتو أنها معّرضة بشكل أكبر لإلصابة بفب 

ي صفوفها أقل 19بيانات هيئة الصحة العامة فن
من المدارس  سيكون عدد الطالب فن

ي تشتمل عىل تفاصيل مهمة حول 
ي للحصول عىل المزيد من المعلومات، والت 

ونن ي االبتدائية األخرى.  الرجاء زيارة الموقع اإللكب 
عدد الطالب فن

  . ئيةالصفوف بالمدارس االبتدا
 
 ( 12إىل  9سيتعلم طالب المرحلة الثانوية )الصفوف من  

امن  ن فة والممتدة( داخل الصفوف بأيام متناوبة وبالتعلم المب 
ّ
امج الفرنسية المكث ن بالتعليم الخاص والبر ي ذلك الطالب الملتحقي 

)بما فن
امن )العمل ا ن نت( باإلضافة إىل التعلم غب  المب  ي )التعلم المبارسر عبر اإلنب 

لمستقل( يومًيا ضمن اإلجراءات الصحية المعززة النافذة الت 
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ن الحد األعىل من التباعد الجسدي.  لمزيد من المعلومات، ُيرجر زيارة  ي الصفوف وذلك للمساعدة عىل تأمي 
تتضمن عدد طالب أقل فن

ي 
ونن  . الموقع اإللكب 

 
اضية )صفوف الروضة إىل الصف   (12المدرسة االفبر

ل اختيار خيار التعلم عن بعد. لمزيد من المعلومات، ُيرجر زيارة الموقع اإللكب   ن . يمكن لألهاىلي الذين يريدون أن يتعلم أطفالهم من المبن ي
 المدارس ونن

  والثانويةاالبتدائية 
 

ي 
اضن ي المدرسة أو التعلم االفب 

 التسجيل للتعلم فن
ي بداية

ن  كما تعلمون بدأنا مرحلة ما قبل التسجيل فن ي أيلول/سبتمبر والطالب العازمي 
ن عىل االلتحاق بالمدرسة فن هذا الشهر لتحديد الطالب العازمي 

ة عىل نماذج التعلم وتوفرت المزيد من  ات كبب  ( بالكامل. منذ ذلك الوقت، طرأت تغيب  ىلي
ن ي التعلم عن ُبعد )التعلم المبن

المعلومات عىل المشاركة فن
/ أولياء لمساعدة األهاىلي عىل اتخاذ قرار م ي يوم األربعاء من األسبوع القادم، سيطلب مجلس مدارس منطقة تورونتو من األهاىلي

دروس . لذلك، فن

ي وتسجيل أطفالهم سواء للحضور إىل المدرسة أو اختيار التعلم عن بعد عبر 
ي اتخاذ القرار النهان 

ونن يد اإللكب  اضيةاألمور من خالل البر . المدرسة االفب 

يد اإلل  األهاىلي /أولياء األمور الذين لديهم أكبر سيحتوي البر
نت. سيتلق  ي عىل رابط مخصص لكل طالب يحتوي عىل نموذج التسجيل عبر اإلنب 

ونن كب 
ين لغة مخ ي بعشر

ونن ا لكل طفل وسُيطلب منهم إكمال تسجيل منفصل لكل طفل. سيتوفر نموذج التسجيل اإللكب 
ً
ونًيا واحد ا إلكب 

ً
 تلفة.  من طفل بريد

 
ي عىل المكالمة من المه

وا بالفعل األسبوع الماضن
ّ
نت، حت  أولئك الذين رد / أولياء األمور إكمال هذا التسجيل عبر اإلنب  ا لجميع األهاىلي

ً
الهاتفية م جد

ي الملف أو لم يكملوا التسجي
ي فن
ونن / أولياء األمور فقط الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكب   األهاىلي

نت الخاصة بالتسجيل المسبق. سيتلق  ل عبر اإلنب 
/ خيارات التسجيل المختلفةمكالمة هاتفية خاصة بالتسجيل تطلب منهم تحديد اختيارهم. للمزيد من المعلومات حول معرفة  ، نحث كافة األهاىلي

و . أولياء األمور عىل زيارة موقع مجلس مدارس منطقة تورونتو اإللكب  ي
 نن

 
/ أولياء األمور وفتح باب التسجيلآب/ أغسطس 26األربعاء  ي لجميع األهاىلي

ونن  : إرسال بريد إلكب 
 آب/ أغسطس: غلق باب التسجيل29السبت  

 
 الخطوات التالية 

ن والط  المدارس الستقبال الموظفي 
ّ
ي األيام المقبلة. نحن نُعد

ي إبقاء األرس عىل اطالع دائم بالمعلومات فن
الب كخطوة أوىل، تم االنتهاء من سنستمر فن

ن  ي األسبوع القادم. من أجل عودة الموظفي 
ي المدارس فن

ي المدراء وموظقن نامج واإلرشادات التشغيلية وسيتم مشاركتها مع المدراء/ نائتر والطالب إىل  البر
ي المرافق المدرس

ي يجب مراعاتها فن
ية ، ويحتاج موظفو المدرسة إىل وقت للتعرف عىل المدرسة بأمان، هناك العديد من االعتبارات والتعديالت الت 

ي تنفيذها قبل عودة الطالب إىل المدرسة. تعرفوا عىل المزيد حول
ي المدارس عبر الموقع  إرشادات الصحة والسالمة هذه المتطلبات والبدء فن

فن
ي 
ونن  . اإللكب 

 
ي المدرسة ينتظرون بفارغ الصبر المعلومات والتفاصيل 

ن وموظقن ي نلتمس سعة صدركم بينما نواصل هذا العمل المهم. الرجاء العلم أن المعلمي 
الت 

. يرجر  . سوف يستغرق األمر بعض الوقت إلعداد وإنهاء الخطط الخاصة بالمدرسة والصف الدراشي ستسمح لهم بالتخطيط لشهر أيلول/ سبتمبر
ي أقرب وقت ممكن. نحن نعلم أن لديك العديد من األسئلة العل

ة مع األرس فن م أن المدراء سيبدأون بمشاركة المعلومات الخاصة بالمدرسة مبارسر
ي بذل قصارى جهدهم لتوفب  المعلومات الالزمة وإبقائكم عىل اطالع. 

 والمخاوف وسيستمر الموظفون فن
 

ي هدف واح
ك جميًعا فن ي هذا ونشب 

 فن
ً
ن والطالب واألرس. نود أن تكون العودة إىل المدرسة سلسة نحن معا ي ضمان صحة وسالمة الموظفي 

د يتمثل فن
 قدر اإلمكان للجميع ونحتاج جميعنا إىل مواصلة العمل مًعا لتحقيق ذلك. 

 
 مع خالص التحية،
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