
 

 والدین/ سرپرستان محترم،

 

 ی کهدر صورت اتحادیه،( اعالم کرد که اعضای این CUPEهمانطور که می دانید ، اتحادیه کارمندان عمومی کانادا )

 اعتصاب 2019اکتبر  7دوشنبه از ، به نتیجه نرسد امناءو شورای اتحادیه ی از طریق مذاکرات استان ،توافق جدید جمعی

اعتصاب یا پیاده روی  یا به صورتکامل از خدمات خواهد بود ، که  صرف نظر، اعتصاب جدید. ردخواهند ک یبیشتر

نیمی از شامل اعتصاب مشغول به کار نخواهند بود ، که تقریبا  در طولکارمند  18000. بیش از صورت می گیرد

 می کنند. . بیشتر این کارمندان در مدارس کاراستکارمندان هیئت مدیره مدرسه منطقه تورنتو 

 

تمام مدارس را درمدت  2019اکتبر  7هیئت مدیره، در روز دوشنبه در صورت شروع این اعتصاب برنامه ریزی شده ، 

. اگرچه ما می دانیم که این زمان دشواری است ، اما الزم است والدین زمان اعتصاب برای دانش آموزان تعطیل می کند

 در این تصمیم گیریو  سرسری گرفته باشیمتمهیدات جایگزینی را برای فرزندان خود بیاندیشند. این تصمیمی نیست که ما 

زان از اولویت های اصلی برنامه احتمالی را برای باز نگه داشتن مدارس بررسی کرده ایم. نظارت و ایمنی دانش آموهر

ما است و بدون خدمات مهم این کارکنان مستقر در مدرسه ، ما نمی توانیم تضمین کنیم که محیط های یادگیری ما برای 

 همه دانش آموزان ایمن و تمیز باقی بمانند.

 

هستند ، روزانه خدمات اساسی را از جمله )البته نه محدود به این موارد( ارائه می  CUPEکارمندانی که از اعضای 

 دهند:

 ایمنی و امنیت زمین ساختمان و مدرسه؛• 

 ؛اتاق غذاخورینظارت بر • 

 در کالس های مهد کودک ؛ روزانه پشتیبانی آموزشی• 

 نیازهای ویژه؛ بانظارت و پشتیبانی از دانش آموزان • 

 آب؛ سالمت چک کردن• 

 ؛خوریو آب  دستشوییتمیز کردن • 

 سیستم گرمایش و اداره• 

 .به مدرسه مطمئن برنامه های رسیدن • 

 

 خود را در مدارس و مراکز اداری ادامه خواهند داد. کار، CUPEدر طی این اعتصاب ، تمام کارمندان غیر 



 

اعتصاب از روز دوشنبه ، برنامه ها و خدمات زیر عالوه بر تعطیلی مدارس برای دانش آموزان ، در صورت شروع  

 نیز تحت تأثیر قرار می گیرند:

 

 TDSB مجوزدارمراقبت از کودک در مدارسمجریان 

مجوزدارمراقبت از کودک  که در مدارس به مجریان مدارس دانش آموزان ، و بسته شدن در حین اعتصاب کامل 

TDSB  بعد  4:45صبح تا  8، ساعات کار از  اگر چه مراکز خود را باز نگه دارند.داده می شود که اجازه واقع شده اند

این مراکزبر عهده از ظهر تنظیم شده است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که تصمیم به باز کردن یا بسته شدن 

مراقبت از  مجریانبا مستقیما . لطفاً برای تأیید و کسب اطالعات بیشتر ، بودمراقبت از کودک خواهد جریان خود م

 کودک خود تماس بگیرید.

 

 قرار نمی گیرد. CUPEمجریان مجوزدارمراقبت از کودک، تحت تأثیر اعتصاب توسط بسیاری از خدمات ارائه شده 

این مراکز  باز و بسته کردن را در رابطه بای یمسئولیت ها TDSB در مدارس  CUPEاگرچه ، برخی از کارمندان

ما تمام تالش خود را می کنیم تا این  وظایفبرای تکمیل این  ،محدود یکارکنان مدیریت وجودمراقبت از کودک دارند. با 

 .با ساعات کاری محدود باز نگه داریم مراقبت از کودک را  مراکز

 

 TDSBبرنامه های روزانه تمدید شده 

نیز برای  TDSBوزان بسته است ، برنامه های روزانه تحت مدیریت در حین اعتصاب کامل وقتی مدارس برای دانش آم

اداره می شود. والدین /  CUPEهمه خانواده ها بسته خواهد شد. این سرویس مراقبت از کودکان توسط کارمندان 

 انهلیست کامل برنامه های روزبازپرداخت می شوند.  کارکنانسرپرستان جهت هرگونه بسته شدن در هنگام اعتصاب 

 .مشاهده کنید در لینک زیررا TDSBتمدید شده توسط 

 

 مجوزها

 تفریحی مجاز لغو می شوند. -سرگرمیمدرسه از جمله برنامه های  مجوزهایدر طول اعتصاب کامل ، تمام 

 

 ادامه تحصیل

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
https://www.tdsb.on.ca/Community/Permits


 

دبیرستان های ،  بزرگساالن ESLدر حین اعتصاب کامل ، کلیه کالسهای آموزش بزرگساالن لغو می شوند. این شامل 

و زبان های بین المللی ابتدایی / میراث ،  Learn4Lifeبرنامه های جامعه / ،  برنامه های اعتباری،  بزرگساالن

 .آفریقایی است

 

 جلسات

 می شود: جلسات شورای مدرسه ، جلسات کمیته مشاوره و انجمن های بخش.جلسات زیر در طول اعتصاب کامل لغو 

 7مستقیماً درگیر مذاکرات استانی نیست ، هیئت مدیره امیدوار است که توافق جدید قبل از دوشنبه ،  TDSBدر حالی که 

 می شوند.روز دوشنبه باز درحاصل شود. در صورت دستیابی به توافق ، مدارس به طور معمول  2019اکتبر 

 .اعالم کنیمکلیه والدین / سرپرستان  بههفته خردر تعطیالت آ خرین به روز رسانی راآکه ما متعهد هستیم 

را بررسی  http://www.tdsb.on.ca/labour وب سایت روزرسانی ها و اطالعات ، لطفاً هت آخرین به ج

 را در توییتر دنبال کنید. @tdsbو

 
 
 
 
 

https://www.tdsb.on.ca/Adult-Learners/Adult-Credit-Programs/Adult-High-Schools
http://www.esltoronto.ca/
http://www.ileprograms.ca/
http://www.learn4life.ca/
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
http://www.ileprograms.ca/
http://www.tdsb.on.ca/labour
https://twitter.com/TDSB

