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 تم ترجمة هذه الرسالة باللغات التالية:

 

      ह िंदी (Hindi)     ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)     中文 (Simplified Chinese)     (Arabic) العربية

Français (French)     Español (Spanish)     اردو (Urdu)       

 

 .click here إلستخدام اللغات المدرجة أعاله، الرجاء الضغط هنا

 

 

 لمجلس مدارس منطقة هالتون التعليمية، اإلبتدائيةحضرات عائالت طالب المرحلة 

 

م عن التعلم داخل المدرسة الى التعل، نرجو من العائالت التي ترغب في تبديل طريقة التعلم )أي تواصلنا معكم باألسبوع الماضي حسب

               فقط  النموذج مفتوح اآلن وحتىنوفمبر.  30في  إكمال نموذج التغيير( أن تقوم في بُعد أو من التعلم عن بُعد الى التعلم داخل المدرسة

طريقة  لكنت ال ترغب في تبدي اإذالتعلم.  ةالتي ترغب في تبديل طريق للعائالت فقط. هذا النموذج مخصص مساء   4للساعة  كتوبرأ 27

 تعبئة هذا النموذج.جى عدم التعلم ، يُر

 

بإرسال  امالقيل قرارك نهائي قب يرجى التأكد من أنتعبئة النموذج. أدناه قبل إستكمال  ةتشجيع العائالت على مراجعة المعلومات الواردنود 

مساًء ، فلن تتمكن من تغيير نموذج  4أكتوبر قبل الساعة  27نموذج التغييروتسليمه بالموعد النهائي وهو الثالثاء  النموذج. إذا لم تُكمل

  .2021التعلم مرة أخرى حتى منتصف فبراير 

 

 التالية: بجميع البياناتاإلقرار ، الدراسة عن بُعد من الدراسة داخل المدرسة الى التي ترغب في التغيير على العائالت

 .األصلية د يتم وضع طفلي في فصل ليس مع طالب آخرين من مدرستهق   ❏

 سيكون هناك تغيير في الُمعلم لطفلي.   ❏

  قبل. قد ال تتماشى التعليمات )على سبيل المثال ، أجزاء التعليم( مع التعلم الذي شارك فيه طفلي من   ❏

 عادة دخول البرنامج في مدرسته األصلية عند عودته إسيكون لطفلي خيار  متاحاً. يكون البرنامج الفرنسي فرنش إميرجنال قد    ❏

 .للتعلم داخل المدرسة      

 دقيقة  180خدام التكنولوجيا في الوقت المحدد )بشكل متزامن( خالل اليوم الدراسي )تسمن طفلي المشاركة عبر اإلنترنت بإسيُطلب    ❏

 للصف األول وحتى الصف الثامن(. ةدقيق 225ولمرحلة الروضة       

 (.ُمدرج بها كان إسمه اذاسيتم إستبعاد طفلي من قائمة النقل الحالي للباصات )   ❏

 

 اإلقرار بجميع البيانات التالية:، داخل المدرسةالى الدراسة عن بُعد من الدراسة  التي ترغب في التغيير على العائالت

 ونتاريو والخاص بحكومة أ 19-الكوفيد يجب القيام بإكمال نموذج الفحص الذاتي اليومي لطفلي بإستخدام نموذج فحصأنا أعلم بأنه     ❏

 قبل الذهاب للمدرسة كل يوم. School Screening Tool-COVID 19على هذا اللينك        

 سيكون هناك تغيير في الُمعلم لطفلي.   ❏

 
 

 

 

 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/


فيما يتعلق بالقرارات التعليمية، سيُطلب من آخذ القرار تأكيد ما يلي  رأي مشتركبالنسبة للعائالت التي لديها إتفاقيات حضانة وإتخاذ 

 الخاص به.وتوفير عنوان البريد اإللكتروني )اإليميل( 

 طرفين.لتم إتخاذ هذا القرار بموافقة  ا  ❏     

 

 

 اآلن: إلنتدائيةأكمل نموذج التغيير لطالب المرحلة ا

elementary-http://bit.ly/changemodel 

 

نوفمبر. ومن المتوقع أن يستمر  30يوم اإلثنين،  تم إختياره سيتم نقل الطالب الراغبين في تغيير طريقة التعلم إلى نموذج التعلم الذي 

 .حتى ذلك التاريخ الطالب في طريقة التعلم الحالية الخاص بهم

 

 للمزيد من المعلومات

اإلتصال بالمدرسة األصلية الخاصة بطفلك. لإلطالع على المزيد من المعلومات الخاصة بموذجي  ، الرجاءالمعلوماتلمعرفة المزيد عن 

 .Reopening Schools Plan websiteزيارة موقعنا الخاص بإعادة فتح المدارس  ، يرجى التعلم

 

  اإللكتروني ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بـ  HDSBإطالعك على كل ما هو جديد من خالل موقعبسنواصل 

SchoolMessenger  تويتر، فيس بوك، إنستجرام(  وسائل التواصل االجتماعيو()  Instagram ,Facebook ,Twitter( 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/changemodel-elementary
https://rsp.hdsb.ca/instruction
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://twitter.com/HaltonDSB

