نص المرحلة الثانوية
هذه ترجمة للغة العربية للمكالمة الهاتفية عبر نظام  School Messengerلتسجيل طالب المرحلة ةيوناثلا والتي ستتلقاها باللغة
اإلنجليزية:
هذه رسالة مهمة جدًا من مجلس مدارس منطقة تورونتو لطفلك الذي سيذهب إلى الصف (خاص بالطفل) في شهر أيلول /سبتمبر القادم.

(ستتلقى مكالمة هاتفية واحدة لكل طفل من أطفالك .سيتم تحديد المكالمات حسب صف الطفل).
ً
هذه رسالة ّ
سبتمب.
جدا من مجلس مدارس منطقة تورونتو لطفلك الذي سيذهب إىل الصف  Xيف شهر أيلول/
هامة
ر
ّ
معدل وبإجراءات ُم َّ
عززة للصحة والسالمة .يف مجلس
أعلن وزير التعليم أن المدارس الثانوية ستفتح أبوابها لهذا العام بنموذج دوام
مدارس منطقة تورونتو ،سيكون دوام الطالب ف المدرسة ً
دواما ً
يوميا وستكون أحجام الصفوف أصغر حيث يصل عدد الطالب يف
ي
ً
ر
ً
ر
عب اإلنبنت.
تقريبا ،ويستمر التعلم يف المبل بحيث يشمل وقتا للعمل المستقل والتعلم
الصف الواحد إىل  15طا ًلبا
المباش ر
باإلضافة إىل ذلك ،ستعمل المدارس الثانوية بنظام أربعة فصول دراسية بحيث يتم تقسيم العام الدارس إىل أرب ع ر
فبات تتكون كل منها
ي
من ً 44
يوما ،ويدرس الطالب يف كل فصل مادتي.
ّ
ّ
التعلم عن بعد ً
إن ر
اخبت عدم إرسال طفلك إىل المدرسة للتعلم يف شهر أيلول/
متاحا له بالكامل يف المبل من
سبتمب ،فسيكون نموذج
ر
ّ
خالل المدرسة ر
االفباضية التابعة لمجلس مدارس منطقة تورونتو للتعلم عن بعد .سيتم تقديم التعلم عن بعد من خالل نموذج
مدرسة ر
افباضية مركزية بسبب عدم كفاية المصادر الالزمة لتقديم نموذج فردي يختلف بحسب كل مدرسة.
الشخص
سبتمب ،لذلك نطلب منك تسجيل طفلك يف هذا الوقت للحضور
تحتاج مدرستك إىل إنشاء قوائم بالصفوف لشهر أيلول
ر
ي
ُ
ر
يعن المدرسة االفباضية).
يعن يف المدرسة) أو التعلم عن بعد (وهذا ي
(وهذا ي
سبتمب:
 )1كيف سيعود طفلك إىل المدرسة يف أيلول/
ر
طفل إىل المدرسة"
اضغط  1الختيار "سيذهب
ي
ّ
اضغط  2الختيار " سينضم طفل إىل المدرسة ر
االفباضية للتعلم عن بعد"
ي

ر
ون www.tdsb.on.caللحصول عل أحدث المعلومات حول الخطوات القادمة.
نشكركم لتسجيل طفلكم الرجاء زيارة الموقع اإللكب ي

