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 2021-2022عد للسنة الدراسیة التسجیل للدراسة عن بُ  نموذج –ثانوي تعلیم الال
 

 أعزائنا أھالي ُطالب المرحلة الثانویة لمدارس مجلس منطقة ھالتون التعلیمة،

 
) في رالثاني عش وحتى الصف الصف التاسع (من الثانویة تتلقى ھذه الرسالة ألن طفلك سوف یتلقى تعلیمھ في مدرسة المرحلة أنت         

 .2021مدارس مجلس منطقة ھالتون التعلیمیة في سبتمبر 
 

بر إما شخصیاً أو عن بُعد/ع مللطالب للتعلكما تم اإلعالن عنھ مسبقاً في ھذا األسبوع ، جمیع مدارس قطاع التعلیم في أونتاریو سیوفر خیار 
. بینما نُشجع جمیع الطالب بالعمل على التخطیط لإللتحاق بالمدرسة شخصیاً في الخریف ، فإننا               2021-2022اإلنترنت في العام الدراسي 

 .2021-2022من العام الدراسي  2021أ في بدایة سبتمبر نُوفر المعلومات للطالب الذین یرغبون بالتسجیل في نموذج التعلم عن بُعد والذي سیبد
  

، بما في ذلك  2021لقد تم تسجیل جمیع طالب مدارس مجلس منطقة ھالتون التعلیمیة في مدرستھم الخاصة بھم (شخصیاً) لشھر سبتمبر 
لك إذا رغب طف فال داعي إلتخاذ أي إجراء آخر. إذا كان طفلك سیذھب للمدرسة للتعلم شخصیاً ، الطالب الذین یتعلموا عن بُعد (عبر اإلنترنت).

یونیو  1الرجاء إكمال إستمارة التسجیل للتعلم عن بُعد لُطالب المرحلة اإلبتدائیة بحلول یوم الثالثاء ،  2021في التعلم عن بُعد لشھر سبتمبر 
 ءاً.مسامن منتصف اللیل  11:59حتى الساعة 

 
تغییر طریقة التعلم للفصل الثاني (في منتصف نوفمبر) أو الفصل الثالث (في بدایة فبرایر) یمكن النظر بطلبھم لللطالب الذین لدیھم أسباب ُمقنعة 

 إذا كان من الممكن مطابقة الجداول الزمنیة.
 
 

اإللكتروني: الرابطلطالب المرحلة الثانویة اضغط اآلن على  عن بُعدطلب الدراسةلتعبئة نموذج   
http://bit.ly/RemoteLearningSEC 

 
 أنظر للصفحة الثانیة...
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http://bit.ly/RemoteLearningSEC


 
 
 
 
 
 

2021-2022 ذج الدراسة للسنة الدراسیةمعلومات حول نما  
 اً بالمدرسة:التعلم شخصی نموذج
 باألسبوع، وااللتزام بأوقات البدء واالنتھاء لمدرستھم.یحضر الطالب شخصیاً للیوم الكامل، خمسة أیام  •

ستتبع المدرسة الجدول الفصلي (بحد اقصى مادتین لكل مرة) وذلك مادة واحدة في الصباح ومادة واحدة بعد الظھر (واالثنتین بشكل  •

 شخصي).

 الوزارة، ان امكن.ین یحضرون شخصیاً ان یشاركوا بنوادي وفرق المدرسة حسب تعلیمات یمكن للطالب الذ •

 سیبقى الطالب في مدارسھم المسجلین بھا. ؛ لھذا النموذجلیس علیك فعل أي شيء  •

 

عد:نموذج الدراسة عن بُ   

 .بشكل كامل عبر اإلنترنت سیتعلم الطالب اونالین •

 .سیتم تحدید أوقات البدایة واالنتھاء عند ابتداء الدراسة في سبتمبر •

(بحد اقصى مادتین لكل مرة) وذلك مادة واحدة في الصباح ومادة واحدة بعد الظھر (اونالین وبحد اقصى ستتبع المدرسة الجدول الفصلي  •

 دقیقة لكل مادة). ۱٥۰

 تابعین للمدرسة المسجلین بھا.عد بواسطة مدرسین قد ال یكونوا سیتم تعلیم الطالب عن بُ  •

 .ما تُحدد األرقام الُمسجلةعندمواد الفرنش إمیرجن سیتم تقدیم  •

 قد یتم خلط طالب من مدارس أخرى بنفس الفصل. •

  جامعیة الدراسة العد: برنامج التعلیم السریع، البكالوریا العالمیة، عن بُ في نموذج الدراسة  لن یتم تقدیم البرامج االختیاریة التالیة •
  .I-STEMو LEAP  ،الُمتقدمة

ومواد من جدول المدرسة المسجل بھا. سیكون ھناك مواد الزامیة  بدالً  2021-2022 یجب على الطالب إعادة اختیار المواد للسنة •

 اختیاریة محدودة.

 بنوادي وفرق المدرسة المسجلین بھا. بالمشاركةعد مكن للطالب الذین یدرسون عن بُ تیلن  •

 :العمل المطلوب منكم •
o منطقة ھالتون التعلیمیة. یمكنك االتصال بمدرستك ان كانت لدیك ایة أسئلة.مجلس لمدارس  المواد المقدمة مراجعة 

o  یونیو ۱من یوم الثالثاء  من منتصف اللیل مساءاً  11:59قبل الساعة  نموذج طلب الدراسة عن بعد للمرحلة الثانویةتعبئة .

من جدول مواد مدرستك المسجل بھا. مالحظة: ھناك مواد  بدالً  2021 -2022سنة اد الدراسیة للبما في ذلك اختیار المو

  الزامیة ومواد اختیاریة محدودة. 

 أنظر للصفحة الثالثة...            
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ODsPwD2rHelBzCsHaMTE4Mr_CXvBAL4yQ2KUsJkPLgA/edit#gid=216183631
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv5-QP2lOLnQ8RUrOkJjf0f2Ffb1-YwoYN13Wi9Evt57GkZg/viewform


 
 
 
 
 
 

 

 

التعلیمي. ألن سیستلم الطالب وعائالتھم رسائل مباشرة من مكتب مركز جاري . ألنجاري  مالحظة: ال تشمل ھذه الرسالة طالب مدرسة  

 
         إلجتماعيسنقوم بالعمل دائماً على أي ُمستجدات أو معلومات من خالل موقعنا اإللكتروني ، والسكول ماسنجر والبرید اإللكتروني ووسائل التواصل ا

 .)Instagram، إنستجرام    Facebook، فیس بوك   Twitter(تویتر 
 

https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

