
 

 

 
 

 2020أكتوبر/تشرين األول  23
 أعزائي األهالي/أولياء األمور والطالب في المرحلة الثانوية،

 
ة إلى التغييرات يعد هذا تحديثًا مهًما ألسر الطالب في المرحلة الثانوية بشأن التحويل بين نموذج التعلّم الشخصي ونموذج التعلّم االفتراضي، باإلضاف

 التي طرأت على نموذج التعلّم االفتراضي للطالب الذين يرغبون في بدء التعلّم افتراضيًا للفصل الربعي الثاني.
 

ألف طالب في المرحلة الثانوية حاليًا في المدرسة الثانوية االفتراضية التابعة لمجلس مدارس منطقة تورونتو، ال يمكننا  18يل أكثر من نظًرا لتسج
نتج األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبًا على مدارسنا ذات نموذج التعلم الشخصي وي -استيعاب أي طالب إضافيين دون إعادة تنظيم النموذج بشكل كبير

 عنه إلغاء أو حذف العديد من المواد المنهجية.
 

لطالب. يتجلّى هدفنا النهائي في الحفاظ على استقرار كل من مدارس التعلم الشخصي والمدرسة االفتراضية، ومواصلة تقديم المواد التي يحتاجها ا
  الفصل الربعي الثاني.  إلى التعلّم االفتراضي خاللوعليه، سنقوم بتغيير سبل تقديم التعلّم االفتراضي للطالب الذين يطلبون التحول 

 
ل من في الوقت الذي ستستمر فيه المدرسة االفتراضية في العمل وتقديم الدعم لطالبها الحاليين، سيتم استيعاب الطالب الذين يرغبون في التحو

 في مدرستهم الحالية ذات التعلم الشخصي.التعلّم الشخصي إلى التعلّم االفتراضي للفصل الربعي الثاني بالخيار االفتراضي 
 

 التحول من نموذج التعلّم الشخصي إلى نموذج التعلّم االفتراضي
 

رستهم، بما سيتم تزويد الطالب المسجلين بنموذج التعلّم الشخصي والذين يرغبون في التحول إلى نموذج التعلّم االفتراضي بمزيد من المعلومات من مد
 . 2020تشرين الثاني/نوفمبر  23يرغبون في القيام به. ستدخل هذه التغيرات حيز التنفيذ مع بداية الفصل الربعي الثاني في في ذلك نموذج يوضح ما 

  
ي سيختلف نموذج التعلّم االفتراضي القائم على المدرسة في مدرستك من صف إلى صف وسيعتمد على عوامل عّدة مثل عدد الطالب الذين يرغبون ف

م سيت التعلّم إفنراضيًا وعدد المواد المتاحة. في بعض األحيان، يتوفر عدد كاف من الطالب لتعليم الصف الكامل بشكل افتراضي. في حالت أخرى،
 تقسيم الصف إلى مجموعات تعلّم افتراضية وشخصية. 

  
ل لك مدرستك ستقوم المدارس بإعداد النماذج وإنهائها في األيام المقبلة، حيث نتعرف بشكل أفضل على عدد الطالب المهتمين بالتعلّم االفتراضي. سترس

ة جميع الطلبات المقدمة من الطالب الذين يرغبون في التحول إلى خيار معلومات محددة قبل بدء الفصل الربعي الثاني. يرجى مالحظة أنه سيتم تلبي
دراسي التعلّم افتراضي في مدرستهم ذات التعلم الشخصي. ومع ذلك، في بعض الحاالت ، قد يلزم إجراء تغييرات على المواد المرغوبة في الفصل ال

 الربعي لتتماشى مع توفر المواد. 
 

 فتراضي إلى نموذج التعلّم الشخصيالتحول من نموذج التعلّم اال
  

توجيه في يجب على الطالب المسجلين حاليًا في المدرسة االفتراضية والذين يرغبون في العودة إلى مدرستهم ذات التعلم الشخصي االتصال بمستشار ال
اء جدول زمني للمواد التي المختارة لدراستها لمعرفة ما إذا كان من الممكن إنش 2020تشرين األول/أكتوبر  28مدرستهم الشخصية في موعد أقصاه 

ى مالحظة خالل الفصل الربعي الثاني والثالث والرابع. إن كان من الممكن إنشاء جدول زمني، فسيتم تسهيل االنتقال إلى مدرسة التعلم الشخصي. يرج
 أن األماكن قد تكون محدودة وقد ال يكون النقل ممكنًا.

 
لب للعودة إلى مدرستك ذات التعلم الشخصي في الفصل الربعي الدراسي الثاني، فيرجى االتصال بمدرستك مرة أخرى إذا كنت قد تقدمت مسبقاً بط

  لتأكيد هذا الطلب.
 

قدر نشكر جميع األهالي/أولياء األمور والطالب على صبرهم خالل هذا الوضع المتغير.  نبذل قصارى جهدنا لتلبية طلبات الطالب مع ضمان أكبر 
 من االستقرار في جميع الصفوف الدراسية والمدارس في ظل انتشار الوباء.ممكن 

 
لمجلس مدارس  الموقع اإللكترونيلمزيد من المعلومات، بما في ذلك الحصول على النسخ المترجمة من هذه الرسالة في األيام المقبلة، يرجى زيارة 

  منطقة تورونتو. 

https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School
https://tdsb.on.ca/Return-to-School/Learning-and-Instruction/Switching-Between-In-Person-Learning-and-the-Virtual-School


 

 

 
 

 
 مع خالص التحية،

 
 

 
 
 
 

 Kathy Witherowكاثي ويذرو 
 مديرة التعليم المؤقت

 


