
  ۱۲ – ۹مرحلة  لل التعلیميھالتون  منطقةمجلس مدارس وطالب الى:عائالت 
 الموضوع: خطة إعادة فتح المدارس واستفتاء االستعداد للعودة

 
 

۲۰۲۰أغسطس  ۱۰التاریخ:   
 
 

ھالتون التعلیمي منطقةمجلس مدارس أعزاءنا عائالت   
 

نكتب لكم ھذه الرسالة لنشارككم ُخطتنا لفتح المدارس بأمان خالل شھر سبتمبر. یمكنكم االطالع على الخطة بالكامل من خالل         
www.hdsb.ca من موقع  HDSB Reopening Schools webpage الرابط اإللكتروني 

 
 طالبنا و صحةالتدابیر التي سنتبعھا من أجل سالمة و ھالتون التعلیمي منطقةمجلس إعادة فتح مدارس طة سوف توضح خُ 

نشجعكم ان تطلعوا على جمیع المعلومات فیھا. ونحنالخطة مفصلة  إنوالكادر التعلیمي.   
 
 لقد تم تطویر ھذه الخُ طة باالستشارة مع منطقة ھالتون الصحیة وتتوافق مع دلیل إعادة فتح مدارس اونتاریو من وزارة التعلیم. 

 
 من خالل ھذه المعلومات، یجب على األھالي/أولیاء األمور تعبئة االستفتاء التالي:

 
. تأكید العودة الى المدارس۱  

أن أطفالھم سیحضرون الى المدارس  سنة) أن یؤكدوا ۱۸یجب على األھالي / أولیاء األمور (والطالب من العمر  فوق سن 
  األول. فصلال/  المرحلھ األولىشخصیاً في شھر سبتمبر. یرجى االلتزام بھذا القرار طوال مدة 

 
خیار االشتراك إما :للعائالت   
 أو) الثانویة للمرحلةنموذج التأقلم أدابتیف  أو للمرحلة اإلبتدائیة عودة الكاملال نموذج( الشخصيبالحضور التعلم ❏
 )اإلنترنت عبر( في المنزل عدبُ  عن التعلم ❏

 
باص المدرسة إلستخدام النیة. ۲  

تأكید ما یلي لكل طالب:طلب من أھالي الطالب سوف یُ   
 

  وسوف یستخدم المواصالتنعم،  ان طفلي مؤھل  ❏
 ولكن لن یستخدم المواصالتنعم،  ان طفلي مؤھل  ❏
 المواصالتكال  ،  ان طفلي غیر مؤھل الستخدام  ❏

 
ستخدام الكمامات غیر الطبیة على جمیع باصات المدارس. أما إ  ۱۲الى  ٤مالحظة: یجب على الطالب من الصف 

فإننا نشجعھم على لبس الكمامات على باصات المدارس ولكنھ  ۳ى الصفوحت ریاض األطفالالطالب من مرحلة 
 لیس الزامیاً علیھم. 

 
  
 

Arabic 

http://www.hdsb.ca/
https://hdsb.ca/parents/Pages/Reopening-Schools-Plan.aspx
https://www.ontario.ca/page/guide-reopening-ontarios-schools
https://www.halton.ca/For-Residents/Immunizations-Preventable-Disease/Diseases-Infections/New-Coronavirus


الذاتي الیوميالتقییم والتحري . متطلبات ۳  
في سبتمبر إقرار القواعد اإلرشادیة لما یلي:ولیاء األمور الذین اختاروا ارسال أطفالھم الى المدارس أعلى جمیع األھالي و  

 
ً مراقبة األطفال  ❏   .للكوفیدألي عوارض  یومیا
ً  قبـل(المراقبة الذاتیة الیومیة)  ۱۹-تعبئة المراقبة الذاتیة الونتاریو كوفید ❏   .الذھاب الى المدرسة  یومیا
 .لدى الطفل ۱۹-المدرسة في حال وجود أي عوارض لكوفیدب اإلتصال ❏
  تواجدھم في  أثناء ۱۹-كوفیدلمن المدرسة بشكل مباشر في حال ظھور أي اعراض  ألخذ طفلك(أطفالك) خطة وضع ❏

 . المدرسة     
 

 یجب اكمال ھذا االستفتاء المكون من ثالثة أجزاء لـ تأكید العودة الى المدارس قبل ۱۷ أغسطس.

. سوف نوفر إمكانیة منكما أن یقرر ما إذا كان إرسال طفلك إلى المدرسة ھو القرار الصحیح لعائلتك. أعلم أنھ یجب على كلٍ 
طة لتوفیر ممت ھذه الخُ أطفالھم الى المدارس. نحن نتفھم ذلك. لقد صُ عد الكاملة للذین ال یشعرون بارتیاح إلرسال الدراسة عن بُ 

طتنا العادة فتح المدارس، آمل ان نحن نعتقد ان المعلومات تولد الثقة. بعد مراجعة خُ المعلومات الالزمة التخاذكم القرار. 
  جدیدة!النجازات االلدراسة وھم اطفالكم لن مدارسنا ستوفر بیئة دراسیة آمنة وشاملة والتي ستُ أنا، أتستخلصوا كما استخلصت 

 أسئلة واستفسارات؟
. وان كانت لدیكم ایة أسئلة أخرى قائمة اإلستفسارات العامةنشجعكم على مراجعة  فنحن، أخرى  ان كانت لدیكم ایة استفسارات

 . contact@hdsb.ca ارسالھا مباشرة الى  فبإمكانكم ،قائمة اإلستفسارات العامة لم نتطرق الیھا في
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 ستیوارت میللر
 مدیر التعلیم

 

https://bit.ly/HDSBReopening
mailto:contact@hdsb.ca

