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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

 

 

 مجلس مدارس منطقة هالتون التعليمية،طالب المرحلة الثانوية لعائالت  اتحضر

 

)على سبيل المثال ، من التعلم داخل التعلم  طريقةكما تم اإلعالن عنه األسبوع الماضي ، يجب على العائالت التي ترغب في تبديل 

 النموذج. إكمال نموذج التغييرنوفمبر ،  13اعتباًرا من  المدرسة الى التعلم عن بُعد أو من التعلم عن بُعد الى التعلم داخل المدرسة(

             .التعلم طريقةللعائالت التي ترغب في تبديل فقط هذا النموذج مخصص . عصرا   4ساعة للأكتوبر  13اء الثالثيوم مفتوح اآلن حتى 

 .جالتعلم ، من فضلك ال تكمل هذا النموذ طريقةإذا كنت ال ترغب في تبديل 

 

. إذا لم تقم بتسليم التسليمقبل  قرارك النهائي من يُرجى التأكدراجعة المعلومات أدناه قبل إكمال النموذج. تشجيع العائالت على م نود

ديل بين نماذج التعلم في ، فستكون الفرصة التالية للتب عصرا   4أكتوبر الساعة  13الثالثاء يوم بحلول  نموذج التغيير لطريقة التعلم

  (.2021اير فبر 8 )تاريخ البدء يناير

 

 التالية: بجميع البيانات، سيُطلب منك اإلقرار من الدراسة داخل المدرسة الى الدراسة عن بُعدإذا كنت ترغب بالتغيير 

 :على معرفة بالتالي (سنة 18وصي أو الطالب إذا كان عمره أكثر من /)ولي أمر أنا

 الموعد المحدد )متزامن( خالل اليوم الدراسي.الدراسة ستكون عن بُعد )عبر األنترنت( والدراسة لكل مادة ب   ❏

 الثانوية.مرحلة لل -متوفرة في التعلم عن بُعد غير (STEM-AP, IB, ALP and I) المتخصصةالبرامج    ❏

    مع الطالب المدرسةغير متاحة وستعمل  قد تكون (SHSMالعالية المهارة )اإلختيارية وبعض التخصصات الدورات اإلختيارية    ❏

 .الدراسية والتي قد تغير الجدول الزمني لوضع جميع الدورات للعثور على دورات إختيارية بديلة       

ً البرنامج الفرنسي فرنش إميرجن وبرنامج الطالب المتقدميين دراسج التعلم قد يكون ذعندما تقوم بتغيير نمو   ❏  اح.غير مت يا

ُ  التغيير بطريقة التعلم تأكيد   ❏  من باص المدرسة وسيتم  زالتهسيتم إبأنه  (سنة 18إذا كان عمره أكثر من ) أو طفلي هذا /أنا قرأ

 إزالة إسمه من شركة النقل الخاصة بالمجلس.      
 

 التالية: بجميع البيانات، سيُطلب منك اإلقرار داخل المدرسةالى الدراسة عن بُعد من الدراسة إذا كنت ترغب بالتغيير 

 :على معرفة بالتالي (سنة 18وصي أو الطالب إذا كان عمره أكثر من /)ولي أمر أنا

 ونتاريو أ والخاص بحكومة 19-كوفيدال صاليومي لطفلي بإستخدام نموذج فحالفحص الذاتي نموذج يجب القيام بإكمال     ❏

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

 دقيقة. سيحضر الطالب إالى المدرسة لمدة يومين أو ثالثة أيام في  180نموذج التعلم داخل المدرسة عبارة عن فصل صباحي لمدة     ❏

  األنترنت، ويتألف من تعليمات كامل عبربعد الظهر دقيقة  120( مع فصل دراسي يومي لمدة AABBB / AAABBاألسبوع )       
 متزامنة.متزامنة وغير        

 دورات إختيارية بديلة ومن المحتمل أن يؤدي  للعثور علىقد ال تكون الدورات اإلختيارية المختارة متاحة. ولكن ستعمل مدرستك     ❏

 ذلك إلى تغيير في وضع الجدول الزمني لجميع الدورات.       
 

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  مشترك رأيتخاذ إعائالت التي لديها إتفاقيات حضانة وبالنسبة لل

 .الخاص بهوتوفير عنوان البريد اإللكتروني )اإليميل( 

 طرفين.لا موافقة ب ا القرارذتم إتخاذ ه  ❏     

 

 اآلن: مرحلة الثانويةاللطالب أكمل نموذج التغيير 

secondary-http://bit.ly/changemodel 
 

 

نوفمبر. ومن المتوقع أن يستمر الطالب  16 ،سيتم نقل الطالب الراغبين في تغيير طريقة التعلم إلى نموذج التعلم الذي إختاروه يوم اإلثنين

 ل الدراسي األول.في طريقة التعلم الحالية الخاص بهم حتى ذلك التاريخ، وهو نهاية الربع األول من الفص

 

 للمزيد من المعلومات

 .Reopening Schools Plan website لمعرفة المزيد عن نموذجي التعلم، الرجاء زيارة موقعنا الخاص بإعادة فتح المدارس

 

  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( 

 

 

 

 

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

