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 إىل األهايل/ أولياء األمور األعزاء،
  

لعام حكومة أونتاريو اليوم أن مجيع املدارس احلكومية يف أونتاريو، مبا يف ذلك مدارس جملس مدارس منطقة تورونتو، ستبقى مغلقة حىت هناية ا أعلنت
مع مواصلة التعّلم عن بُعد حىت هناية شهر يونيو/حزيران. نعلم أن قرار متديد اإلغالق هذا قد ميّثل حتدايا للبعض، ولكنه  ،2020-2019ي الدراس

 اُُتذ ملراعاة سالمة الطالب والعاملني يف املدارس واجملتمعات احمللية. 
  

يف. سُتعقد برامج التعّلم الصيفي يف يوليو/متوز وأغسطس/آب وستشمل دعماا أعلنت كذلك احلكومة عن وجود خطة موّسعة للتعّلم خالل فصل الص
املوّجهة  ملواد جديدة وحالية بنظام ساعات معتمدة وغري معتمدة للطالب، مبا يف ذلك املدرسة الصيفية، وإعادة املواد لتحسني العالمات، والربامج

احتياجات الصحة النفسية، والطالب املنحدرين من الشعوب األصلية. تطلب وزارة  للطالب الضعاف، والطالب ذوي احتياجات التعليم اخلاص أو
ور الشخصي قد التعليم من جمالس التعليم التخطيط لتقدمي التعّلم الصيفي من خالل التعليم والتعّلم عن بُعد، إال أن التعليم والتعّلم من خالل احلض

ارئة خالل فصل الصيف. وإبعالن اليوم، يستطيع جملس مدارس منطقة تورونتو اآلن وضع اللمسات يصبح ممكناا إذا رُفعت أو ُخّففت اإلجراءات الط
 األخرية على خطته للتعّلم الصيفي اليت سيعممها يف املستقبل القريب.

  
فتح تدرجيياا عندما تنتقل املقاطعة إىل مدارس منطقة تورونتو إبعادة ال جمللس التابعة املدارسداخل الواقعة من املتوّقع أن تبدأ مراكز رعاية األطفال 

على أفضل نصائح مسؤويل الصحة العامة، وسيشمل  التدرجيي الفتحالذي وضعته، وسريتكز  اطار العمل على إعادة فتح مقاطعتنامن  املرحلة الثانية
 لسالمة. أما ابلنسبة لربانمج املخيمات الصيفية النهارية املطّولة اليت يقيمها جملس مدارس منطقة تورونتو، فأفادت وزارة التعليم أنهبروتوكوالت صارمة ل

ُيسمح إبقامة املخيمات يف يوليو/متوز وأغسطس/آب من عامنا هذا مع  قد     إذا افرتضنا استمرار حتّسن اّّتاهات مؤشرات الصحة العامة الرئيسية، 
 وضع إرشادات صارمة للصحة والسالمة. 

  
ميكن نعلم أن بعض الطالب واألسر يوّدون مجع املتعّلقات الشخصية اليت بقيت يف مدارسنا؛ لذا نطمئنكم أنه جيري اآلن وضع اخلطط لتحديد كيف 

 رة الصحة العامة يف تورونتو على اخلطوات التالية وسنعّمم اخلطة فور االنتهاء من وضعها.عمل ذلك أبمان. نعمل مع إدا
  

ألف شخص إىل احملادثة عرب اإلنرتنت ملشاركة  40أوّد أن أشكركم مرةا أخرى ملشاركتكم آبرائكم يف استبيان الوالدين/ويّل األمر، حيث انضم حنو 
ل ما يبدو عليه التعّلم، ولكن كانت الفكرة املشرتكة اليت مسعناها هي أن الطالب يستمتعون ابلتفاعل مع أفكارهم. ُتتلف التوّقعات بشكل كبري حو 

ة ونواصل املعّلمني وزمالئهم وما يوّفره هذا التفاعل من تواصل ومشاركة. وكما هو احلال يف الصفوف املدرسية االعتيادية، حيدث التفاعل بطرق عدّ 
 رس والشركاء لدعم تعّلم الطالب ومشاركتهم وعافيتهم.العمل مع العاملني ابملدا

  

https://news.ontario.ca/opo/en/2020/05/health-and-safety-top-priority-as-schools-remain-closed.html
https://www.ontario.ca/page/reopening-ontario-stages


 

 

 
 

وأخرياا، ال شك أن الكثري منكم يتساءل عن موعد عودة الطالب إىل املدارس وكيف سيكون األمر عندما حيدث ذلك؛ لقد قالت احلكومة أهنا 
التعديالت الالزمة سُتطّبق على الصفوف الدراسية وعلى تنظيم اليوم سُتعلن يف وقت الحق عن خطة تتعّلق ابستئناف الدراسة يف سبتمرب/أيلول وأن 

 املدرسي لضمان سالمة وصحة اجلميع.
 

 مع خالص التحية،
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