 26آب /أغسطس 2020
األهال /أولياء األمور األعزاء،
ي
ُ
أهال  /أولياء أمور مجلس مدارس منطقة تورونتو تتضمن معلومات حول العودة إل
جميع
إل
رسالة
رسلت
أ
يف  21آب /أغسطس
ي
/
المدرسة يف أيلول/
أهال أولياء أمور األطفال من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة
ر
سبتمب ،ونحن اليوم نكتب إليكم لبويد ي
ّ
بمعلومات إضافية .نحن نعلم أنكم حريصون عىل معرفة المزيد عما يمكن توقعه عند فتح المدارس التابعة لمجلس مدارس منطقة
ّ
المفصل.
تورونتو واستقبال الطالب يف المدرسة يف غضون أسابيع قليلة ،لذا رغبنا يف تزويدكم بهذا التحديث
صبكم المستمر أثناء عملنا عىل وضع الخطط الضورية للعودة اآلمنة إل المدرسة والعمل
قبل البدء ،نتقدم لكم بجزيل الشكر عىل ر
ًّ
ّ
ً
المطلوب من الطالب والعاملي .لم تكن عملية سهلة أو بسيطة ونحن حقا نقدر تفهمكم المستمر وثقتكم أثناء مضينا قدما يف عملنا.
يرج العلم بأننا نبذل قصارى جهدنا للتخطيط بشكل ّ
ر
فعال لعودة آمنة إل المدرسة للحفاظ عىل سالمة وصحة الموظفي والطالب
واألرس.
ً
يلبم مجلس مدارس منطقة تورونتو بضمان الوصول العادل إل التعليم والموارد والفرص للطالب من ذوي اإلعاقة وسيتحقق ذلك أيضا خالل جائحة
كوفيد .19-الرجاء النظر أدناه للحصول عىل المزيد من المعلومات المخصصة للطالب من ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة.
بداية مؤجلة :الثالثاء 15 ،أيلول /سبتمب
ً
اس
نظرا للوقت الالزم لالستعداد للعودة اآلمنة إل المدرسة ،اضطر مجلس مدارس منطقة تورونتو لتأجيل اليوم األول من العام الدر ي
(للمدارس االبتدائية والثانوية وكذلك للمدرسة االفباضية) إل يوم الثالثاء الموافق  15أيلول /سبتمب.

عىل الرغم من أن استقبال الطالب من جميع الصفوف سيوزع عىل مدى ثالثة أيام ،إال أن جميع الطالب من ذوي االحتياجات
التعليمية الخاصة سيبدأون الدراسة يوم الثالثاء الموافق  15أيلول /سبتمب .وهذا يشمل جميع المواقع المجمعة االبتدائية والثانوية ،

ُ
الت تعقد يف المدارس الثانوية .كما سيكون بدء دوام الطالب من ذوي
والطالب يف برامج الدعم المكثف لإلعاقات التنموية ( )ISPي
ً
سبتمب.
االحتياجات التعليمية الخاصة الذين يستقلون الحافلة المدرسية أيضا يف تاري خ  15أيلول/
ر

إرشادات الكمامة /غطاء الوجه
ً
وف الحافالت
المبان التابعة لمجلس مدارس
عىل الرغم من أن ارتداء الكمامة /غطاء الوجه سيكون إلزاميا يف جميع
ي
منطقة تورونتو ي
ُ
/
.
األهال أولياء األمور
المدرسية ،ندرك أن بعض طالبنا سيحتاجون إل استثناءات ألسباب طبية أو حسية أو ألسباب أخرى يطلب من
ي
مناقشة أي إعفاءات أو تسهيالت مطلوبة فيما يتعلق بالكمامات أو أغطية الوجه ر
مبارسة مع المدارس.
ُ
يعمل فريق الصحة والسالمة المهنية لدينا عىل ررساء كمامات شفافة لموظفينا وطالبنا الذين يحتاجون ذلك .سبسل معلومات إضافية حول
الكمامات/أغطية الوجه إل األهال/أولياء األمور ً
قريبا.
ي
ّ
نماذج التعلم
المرحلة االبتدائية
ّ
ً
تحدد الفصول الدراسية ف برامج الدعم المكثف للتعليم االبتدان الخاص ( )ISPبي  6إل ً 16
البنامج (باستثناء
طالبا اعتمادا عىل ر
ي
ي
الطالب الموهوبي) .سيحض الطالب إل المدرسة  5أيام يف األسبوع ،مع زمرة/مجموعة واحدة ليوم كامل ،بما يف ذلك االسباحة
والغداء.

يتضمن ذلك مواقعنا الستة االبتدائية المجمعة Beverley School :و Lucy McCormick Senior Schoolو Park Lane Public
 Schoolو Seneca Schoolو Sunny View Junior and Senior Public Schoolو .William J McCordic
نحن نعلم أن بعض الطالب قد يواجهون تحديات مع بروتوكوالت الصحة والسالمة المحسنة المعمول بها للمساعدة يف زيادة التباعد الجسدي قدر
اإلمكان .لمواجهة هذه المخاوف ،ستعمل المدارس مع األرس ومستشاري التعليم الخاص واإلندماج الستكشاف اسباتيجيات لدعم الطالب والموظفي
بأفضل شكل خالل هذا الوقت.
ّى
وحت )12
المرحلة الثانوية (الصفوف من 9
ّ
تحدد الفصول الدراسية يف برامج الدعم المكثف لإلعاقات التنموية يف التعليم الثانوي الخاص ( )DDب  10طالب .يمكن للطالب الذهاب إل المدرسة
ّ
ً
ً
اس.
يوميا حيث يتم تقسيمهم يف زمر ويمكنهم دراسة جميع مواد التعلم الخاص معا .سيتبع الطالب نموذج الفصل الدر ي
ً
بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية يف صفوف برامج الدعم المكثف مع االندماج (بما يف ذلك الطالب الموهوبي) والذين يوضع الجدول لهم عادة لحضور
ً
صفوف التعليم الخاص والمواد المدرسية العادية فسيحضون إل المدرسة وفقا لنموذج الفصول الربعية للمدارس الثانوية لضمان االندماج المستمر مع
أقرانهم.
ً
ُيحدد عدد الطالب يف برامج الدعم المكثف يف المرحلة الثانوية ب  16-6طالب .يمكن للطالب الحضور كزمرة واحدة لدراسة مواد تعليمية خاصة .عادة ما
تشمل برامج الدعم المكثف هذه الطالب المصابي بإعاقة ذهنية خفيفة و صعوبات التعلم و اضطراب طيف التوحد والصم وضعاف السمع واإلعاقة
ّ
الدائمة وسيتم تقسيمهم إل زمر مع أقرانهم يف مواد التعليم غب الخاص .يبلغ الحد األقىص لعدد صفوف برامج الدعم المكثف للطالب الموهوبي 30
ً
ً
ً
محليا وفقا الحتياجات المدرسة.
طالبا وسيتم تقسيمها إل مجموعتي لصفوف لتعليم الخاص والتعليم غب الخاص .وهذا قد يتغب
ً
ه
ستتبع مواقع المدارس الثانوية الست المجمعة حيث يمكن للطالب الحضور يوميا نموذج الفصل الدر ي
اس .إن مواقع المدرسة الثانوية المجمعة ي
 Central Etobicoke High Schoolو Drewry Secondary Schoolو ،Frank Oke Secondary Schoolو،Maplewood High School
و ،Sir William Osler High Schoolو.York Humber High School
ّ
االفباضية (صفوف الروضة إىل الصف )12
المدرسة
لألهال/أولياء األمور الذين يريدون أن يتعلم أطفالهم من المبل اختيار خيار التعلم عن بعد .لمزيد من المعلوماتُ ،ي ر
رج
يمكن
ي
ون .المدارس االبتدائية والثانوية
زيارة الموقع اإللكب ي
األهال  /أولياء األمور البدء يف التعلم عن بعد وقرروا العودة إل التعلم داخل المدرسة ،فلن يفقد الطالب موقعهم يف
إذا قرر
ي
ّ
برامج الدعم المكثف .ستكون هناك فرص لدخول المدرسة االفباضية أو العودة إل التعلم يف المدرسة يف التواري خ الرئيسية
ً
مطلوبا خارج األوقات
اس .انظر التواري خ المقررة لتغيب النماذج التعليمية االبتدائية والثانوية .إذا كان التغيب
خالل العام الدر ي
ً
المحددة ،فقد تجرى استثناءات حيث يراجعها المدراء وفقا لكل حالة عىل حدة.
ّ
اض
االفب
التسجيل لنموذج التعليم يف المدرسة أو نموذج التعليم
ي
ُ
موقعا ً
ً
ً
مجمعا وجميع الطالب يف برامج
ثانويا
األهال /أولياء أمور األطفال الذين يحضون
ون إل
يف هذا األسبوع ،سبسل رسالة بريد إلكب
ي
ي
الدعم المكثف لإلعاقات التنموية يف التعليم الثانوي تطلب منهم التسجيل يف نموذج التعلم يف المدرسة أونموذج التعلم عن ُبعد.
ً
األهال /أولياء األمور ،حت أولئك الذين استجابوا مسبقا الستبيان التسجيل المسبق يف وقت سابق من هذا الشهر،
يتعي عىل جميع
ي
تأكيد التسجيل ألطفالهم من خالل إكمال هذا التسجيل.

عب اإلنبنت .سيتلق
ون عىل رابط مخصص لكل طالب ال يمكن مشاركته يحتوي عىل نموذج التسجيل ر
ستحتوي رسالة ر
البيد اإللكب ي
ر
ُ
ون واحدة لكل طفل وسيطلب منهم إكمال تسجيل منفصل لكل طفل.
األهال /أولياء األمور الذين لديهم أكب من طفل رسالة بريد إلكب ي
ي
سيتوفر نموذج التسجيل اإللكبون ر
بعشين لغة مختلفة.
ي
عب اإلنبنت مكالمة هاتفية
سيتلق
ون يف الملف أو لم يكملوا التسجيل ر
األهال /أولياء األمور فقط الذين ليس لديهم عنوان بريد إلكب ي
ي
/
.
األهال أولياء
خاصة بالتسجيل تطلب منهم تحديد اختيارهم للمزيد من المعلومات حول معرفة خياراتالتسجيل المختلفة ،نحث كافة
ي
ون لمجلس مدارس منطقة تورونتو.
األمور عىل زيارة الموقع اإللكب ي
األهال /أولياء األمور وفتح باب التسجيل
ون لجميع
األربعاء  26آب /أغسطس :إرسال رسالة بريد إلكب ي
ي
االثني  31آب/أغسطس :إغالق التسجيل للمواقع المجمعة وطالب برامج الدعم المكثف واإلعاقات التنموية للتعليم الثانوي
الخطوات التالية
سنستمر يف إبقاء األرس عىل اطالع دائم بالمعلومات يف األيام المقبلة .نواصل العمل عن كثب مع المسؤولي لدينا ،ومع اللجنة الفرعية
للعودة إل المدرسة  ،SEACكذلك مع اللجنة الفرعية لعودة الموظفي إل المدرسة الخاصة بالتعليم الخاص واإلدماج للتأكد من
تضميننا جميع األصوات واالعتبارات .تعرفوا عىل المزيد حول إرشادات الصحة والسالمة يف المدارس.
نشكركم مرة أخرى عىل سعة صدركم بينما نواصل هذا العمل المهم .ر
يرج العلم أن المدراء سيبدأون بمشاركة المعلومات الخاصة
بالمدرسة ر
مبارسة مع األرس يف أقرب وقت ممكن .نحن نعلم أن لديك العديد من األسئلة والمخاوف وسيستمر الموظفون يف بذل قصارى
جهدهم لتوفب المعلومات الالزمة وإبقائكم عىل اطالع.
ً
ً
جميعا يف هدف واحد يتمثل يف ضمان صحة وسالمة الموظفي والطالب واألرس .نود أن تكون العودة إل
نحن معا يف هذا ونشبك
المدرسة سلسة قدر اإلمكان للجميع ونحتاج جميعنا إل مواصلة العمل ً
معا لتحقيق ذلك.
مع خالص التحية،

Carlene Jackson
مديرة التعليم

Alexander Brown
رئيس المجلس

