
 حضرات األهالي/أولياء األمور،

 7اإلثنين، يوم  ا  إضافي ا  احتجاجي إجراء   ( أن أعضاءه سيتخذونCUPEكما تعلمون، أعلن اتحاد موظفي القطاع العام الكندي )

مجلس اتحادات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جماعي جديد من خالل المفاوضات مع المقاطعة و 2019أكتوبر/تشرين األول 

 18,000سيمتنع أكثر من  .نطوي اإلجراء االحتجاجي الجديد على سحب لكامل الخدمات، أي ما ُيعرف باإلضرابيس األمناء.

موظفا  عن العمل خالل فترة اإلضراب، أي ما يعادل تقريبا  نصف عدد موظفي مجلس مدارس منطقة تورنتو. يعمل معظم 

 هؤالء الموظفون في المدارس.

 7جميع الطالب يوم اإلثنين، أمام سيغلق المجلس جميع المدارس اء االحتجاجي كما هو مقرر، بدأ هذا اإلجرإذا 

، ُيطلب من األهالي الوقت يمثل تحديا  أننا ندرك أن هذا وفي حين  طوال مدة اإلجراء االحتجاجي. 2019أكتوبر/تشرين األول 

خطط الطوارئ الممكنة إلبقاء المدارس ألطفالهم. لم نتخذ هذا القرار باستخفاف وقد قمنا بدراسة جميع  إجراء ترتيبات بديلة

ال يمكننا ضمان اإلبقاء على بيئة التعليم آمنة ونظيفة ومفتوحة. نضع اإلشراف على الطالب وسالمتهم في قائمة أولوياتنا، 

 و المدارس هؤالء.لجميع الطالب دون الخدمات الهامة التي يقدمها موظف

هامة بشكل يومي، تشمل )على سبيل المثال ( خدمات CUPEيقدم الموظفون األعضاء في اتحاد موظفي القطاع العام الكندي )

 ال الحصر(:

 سالمة وأمن البناء وأرضية المدرسة؛ 

 اإلشراف على غرفة الغداء؛ 

 في صفوف الروضة طوال النهار؛ ربويالدعم الت 

 ب ذوي االحتياجات الخاصة؛اإلشراف والدعم للطال 

 فحص سالمة المياه؛ 

 موارد شرب المياه؛تنظيف الحمامات و 

 تشغيل نظام التدفئة؛ 

 ( برامج الوصول اآلمنSafe Arrival.) 

خالل هذا اإلجراء االحتجاجي، سيستمر جميع الموظفين غير المنتمين التحاد موظفي القطاع العام الكندي بالقدوم إلى العمل 

 والمراكز اإلدارية. في المدارس

 لطالب، ستتأثر أيضا  البرامج والخدمات التالية في حال بدء اإلضراب يوم اإلثنين:أمام اإلى إغالق المدارس  إضافة  

 مجلس مدارس منطقة تورنتوالتابعة لمدارس المسؤولو رعاية األطفال المرخصون العاملون كطرف ثالث في 
ُيسمح لموظفي رعاية األطفال العاملين كطرف ثالث في المدارس سلطالب، أمام اخالل اإلضراب الشامل عند إغالق المدراس 

صباحاً حتى  8من الساعة . ولكن ساعات العمل قد تعدلت لتصبح بإبقاء أبوابهم مفتوحةالتابعة لمجلس مدارس منطقة تورنتو 

قرار الفتح أو اإلغالق سيتخذه مسؤولو رعاية األطفال بشكل فردي. ُيرجى االتصال أن اإلشارة إلى مساًء. من المهم  4:45

 مباشرة للتأكد والحصول على مزيد من المعلومات. أطفالكمبمسؤول رعاية 

لن يكون هناك تأثير مباشر على معظم الخدمات التي يقدمها مسؤولو رعاية األطفال المرخصون بسبب إضراب اتحاد موظفي 

تحاد العاملين في مجلس مدارس منطقة تورنتو بفتح وإغالق االلعام الكندي. ولكن ترتبط مسؤوليات بعض موظفي القطاع ا

، نبذل ما بوسعنا إلبقاء مرافق رعاية لشغل هذه األدوارمرافق رعاية األطفال هذه. نظرا  لعدد الموظفين اإلداريين المحدود 

 دود.محعمل األطفال هذه مفتوحة، ولكن بعدد ساعات 

 الدوام المدرسي في مجلس مدارس منطقة تورنتوبرامج الرعاية قبل وبعد 
لطالب، سُتغلق أيضا  برامج الرعاية ما قبل وبعد الدوام المدرسي في مجلس أمام اخالل اإلضراب الشامل عند إغالق المدراس 

مدارس منطقة تورنتو لجميع العائالت. يدير خدمات رعاية األطفال هذه موظفون ينتمون التحاد موظفي القطاع العام الكندي. 
 عمل.التعطل سُتعاد لألهالي/أولياء األمور األموال المدفوعة عن أي إغالق خالل فترة 

 انظر القائمة الكاملة لبرامج الرعاية قبل وبعد الدوام المدرسي لمجلس مدارس منطقة تورنتو.

https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations
https://www.tdsb.on.ca/EarlyYears/Child-Care/Extended-Day-Programs/Registration-Information-and-Locations


 التصاريح
 خالل اإلضراب الشامل، ُتلغى جميع تصاريح المدارس، بما في ذلك برامج الترفيه المرخصة.

 التعليم المستمر
المدارس و، دروس اإلنكليزية كلغة ثانية للبالغينخالل اإلضراب الشامل، ُتلغى جميع دروس التعليم المستمر. يشمل ذلك 

واللغات الدولية ، Learn4Life البرامج المجتمعية/التعلم من أجل الحياةو، برامج الوحدات الدراسيةو، الثانوية للبالغين

 االبتدائية/التراث اإلفريقي.

 االجتماعات
 .يات المنطقةمنتدُتلغى االجتماعات التالية خالل اإلضراب الشامل: اجتماعات مجلس المدرسة واجتماعات اللجنة االستشارية و

المقاطعة، إال أننا ال زلنا نأمل في التوصل على مستوى ال ُيشارك مجلس مدارس منطقة تورنتو بشكل مباشر في المفاوضات 

. في حال التوصل إلى اتفاق، ستفتح المدارس كالمعتاد يوم 2019أكتوبر/تشرين األول  7إلى اتفاق جديد قبل يوم اإلثنين، 

 اإلثنين.

 تزويد األهالي/أولياء األمور بالمستجدات خالل عطلة نهاية األسبوع.نحن ملتزمون ب

لكتروني لمتابعة التطورات بشكل مستمر والحصول على آخر المستجدات، ُيرجى زيارة الموقع اإل

www.tdsb.on.ca/labour  باستمرار ومتابعة@tdsb .على تويتر 

 

 

https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Learn-English/-ESL-Programs
https://www.tdsb.on.ca/Elementary-School/Beyond-the-Classroom/International-Languages-Elementary
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Learn4Life
https://www.tdsb.on.ca/High-School/Going-to-High-School/Night-School-and-Summer-School
https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
https://www.tdsb.on.ca/Elementary-School/Beyond-the-Classroom/International-Languages-Elementary
https://twitter.com/TDSB
http://www.tdsb.on.ca/labour

