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  ت ملس  ااتون  اتولسميي أعزائي عائال

  

نع اتياضي األسب تكم من. منذ أ  كوبت من قبل غمر اتيسبنقةاتغمر اتيؤكدة واتخالل اذه األوقا ت  بخمرفي وأسركم نحن نوأمل أ  تكنننا أنوم و

أونوارين قد تطنر بسرعة. ويليل منظفننا بلد تسنظر في اتكمفمة اتوي ييكننا بها دعم طالبنا وأسرنا  ارسفإ  اتنضع فميا يولسق بإغالق مد

  عسى أفضل وجه في ظل اذه اتظروف اتفريدة. 

 

 أبريل ، ولكن لم يتم اإلعالن عن تواريخ أخرى. 5إلى ما بعد  ارسمارس( ، أعلن رئيس وزراء أونتاريو تمديد إغالق المد 23) باألمس

ة تآلمال اتوي سوكن  مخمبواتلديد من اإلتغاءا ت ب نند إبالغكمفإننا  وفي ضنء اذا اإلعال    .سنبلغ العائالت بمجرد أن نعرف توقيت التمديد

 باتنسبة تطالبنا وأسرنا. وسولدو  أدناه أيضا ملسنما ت ومنارد جديدة تدعم اتطالب تيناصسة تلسيهم في اتينزل.   

 

 التواصل مع طالبنا

إ  ملسيمنا ومنظفمنا في اتيدرسة حريصن  عسى اتوناصل مع طالبهم ودعيهم خالل اذه األوقا ت اتصلبة. ييكنك أ  تونقع أ  تسيع منهم 

  وكذتك توبادل االقوراحا ت األوتمة تيلاال ت  تهم اتينارد اتيواحة عسى اإلنورنتب ملرفهواتوأكد من أ  اتطالب تديهم تألطالع في األيام اتقادمة 

 تولسم خالل األسبنعمن اتيقبسمن.ا

 

 مواصلة تعليم الطالب في المنزل 

 وزارة اتولسمم في أونوارين : اتولسم في اتبمت 

إلتكوروني اتينقع ا عن طريق"اتولسم في اتينزل" عسى اإلنورنت. وييكن اتنصنل إتمه  نيط جديد وانوزارة اتولسمم  تقد طنر ت

www.ontario.ca/learnathome كي يويكن اتطالب في اتيرحسومن االبودائمة واتثاننية عسى حد سناء من اتينارد  اذا اتينقع وينفر

ذه اتيصادر في بداية اتصفحة اتيرجلمة ته اترابطمناصسة اتولسم بشكل مسوقل خالل األسبنعمن األوتممن من عيسمة اإلغالق. ييكنك ايلاد 

 عسى االنورنت.   website HDSBمنقع  عسى

 

 

  HDSB ون  اتولسميينارد ملس  ااتم

 (. www.hdsb.caتسيلس  ) اإلتكورونياتصف اتثامن عسى اتينقع من مرحسة رياض األطفال اتى  طالبسمنارد تلسميمة إضافمة تقد نشرنا ت

وباالضافة اتى ذتك   سمقنم اتيلسين  باالتصال باتطسبة فى . ناردبأعسى اتصفحة اتيرجلمة تسونصل اتى اذه اتي اترابط اتينجنداضغط عسى 

 االيام اتقادمة وسمقدمن  اقوراحا ت تلسميمة فنرية تسطسبة تسيساعدة فى تنجمه تلسيهم اتيسوقل عسى مدى االسبنعمن اتقادممن.

 

اتولسم اتيسوقل اتذي سمشارك فمه اتطالب خالل األسبنعمن اتيقبسمن. وخالل األسبنعمن اتيقبسمن   يقنم  تصحمحيقنم اتيلسين  بوقممم وتن 

 نمسا  / أبريل. 5اتينظفن  بإعداد اتيناد اتالزمة تدعم نهج اتولسم عن بلد أو عن طريق اإلنورنت اتذي سمدخل حمز اتنفاذ تفورة ما بلد 

  

 

 

  
  

:اتىرساتة   طالب مجلس هالتون التعليمي، وطالب المرحلة الثانويةجميع عائالت   

  
  

     HDSB  لمستجدات المهمة لعائالت طالب مجلس هالتون التعليمي ا 

Arabic 

http://www.ontario.ca/learnathome
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
https://www.hdsb.ca/Pages/Home.aspx
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ي اتسرية اتينضحة فو اتخصنصما تاتثاتث عسى االنورنت   يوم تشلملك عسى مراجلة -مصادر اتطرفواسوخدام يلب أ  تقنم باخومار 

 .  باإلسوخدام مة اتيسوخدم تسوأكد من أنك مرتاحاتفاق

 

 الطالب    تجمعاتإلغاء حاالت 

عسى اتصلمدين اتدوتي واتيحسي حوى نهاية حزيرا  / يننمه بسبب اتيخاطر اتصحمة اتوي  مةاتطالب اتوليلا توقد أتغمت جيمع عيسما ت 

 موتزويدا ممباشرة بأي أسرموضررة بيدرسوه (. وسموم االتصالCOVID-19) فمروس اتكنرونايولرض تها اتطالب واتينظفن  بسبب 

 .اتياتمة دفلا تاتباتيلسنما ت فميا يولسق بليسمة إعادة 

 

 مجموعات الكبيرة للوالتجمعات  ةاألنشطالغاء 

رة وتلنب اتوليلا ت اتكبم اترياضي/ لياعيفي األسابمع اتقادمة   فسوظل اناك حاجة إتى االبولاد عن اتليل ات ارساتيد قينا بإسوئنافإذا 

مل ويشكبمرة تسفورة اتيوبقمة من اتسنة اتدراسمة.  ا تؤجل أي تليع تيلينعيسغي/ي HSDB ملس  ااتون  اتولسميي. وتذتك   فإ  ا تتسيلينع

، وحفالت التخرج ، وحفالت  األنشطة الرياضيةذلك الرحالت الميدانية ، والعروض المدرسية ، والمدارس الداخلية االبتدائية والثانوية ، و

. وسوقنم اتيدارس أيار / مايو 14في  المتميزيين بللطال اإلحتفالالتخرج من المدارس الثانوية ، والدراسات العليا لطالب الصف الثامن ، و

 بوبادل اتيزيد من اتيلسنما ت مع أسرام في األيام اتيقبسة.

  

 الغداء وجبة لغاء برامج ا

اتغداء في اتيدارس االبودائمة تسفورة اتيوبقمة من اذا اتلام وجبا ت   يوم تلسمق جيمع برامج  COVID-19 فمروس اتكنرونا تسحد من انوقال

 .تسيدارس في كل منطقةاذه اإلتغاءا ت  بوبسمغاتدراسي )مثل أيام اتبموزا   سمدة اتغداء(. وسوقنم اتيدارس 

 

 االمتحانات النهائية للمدارس الثانوية 

 .   HDSBتيلس  ااتون  اتولسميي فميا يولسق باموحانا ت اتيدارس اتثاننية تخذ أي قرارات نلم وفي اذه اتيرحسة   

اتينقع   عسى اذا International Baccalaureate (IB) وييكن االطالع عسى ملسنما ت خاصة باموحانا ت اتبكاتنريا اتدوتمة اتثاننية 

HERE وقد تم تبادل اذه اترساتة مع أسر اتطالب في اتيدارس مع برامج .IB  ييكن أ  يوم ايلاد اتيلسنما ت اتخاصة .

 . HERE انا cement (AP)laAdvanced Pباخوبارا ت

 

 مشاركة اإلمدادات الطبية مع مقدمي الرعاية الصحية   

وقاسم إمداداتنا من اتيلدا ت اتطبمة )قفازا ت  أقنلة  اتخ( مع مقدمي اترعاية اتصحمة في اتيقاطلا ت ب HDSB مقنم ملس  ااتون  اتولسمييس

االسوهالكمة واتشركا ت بونسمق ذتك تضيا  تنجمه اذه اإلمدادا ت إتى األماكن اتوي تشود فمها عسى اتنحن اتيطسنب. وتقنم وزارة اتينارد 

 اتحاجة إتمها.

 

 المخصصة لألسر  واردالم

عسى األطفال واألسر عسى حد سناء. فميا يسي بلض اتطرق تسنصنل إتى ملسنما ت إضافمة  COVID-19 قد يؤثر تفكمرنا بفمروس كنرونا 

 حنل دعم طفسك خالل اذه األوقا ت اتصلبة. 

 اتناتدين  ملسنما ت: COVID-19 (Coronavirus) فمروس اتكنرونا اتوحدث مع األطفال حنل• 

  19 (Coronavirus): A Parent Resource-Talking to Children About COVID 

 

 مدونة اارفارد اتصحمة - كنرونافمروس اتوكمفمة اتوحدث إتى األطفال حنل  •

  Harvard Health Blog -How to talk to children about the coronavirus  

 

 

 موارد الصحة العقلية 

 (WHO) من منظية اتصحة اتلاتيمة  COVID-19 تفشي فمروس اتكنرونااعوبارا ت اتصحة اتلقسمة أثناء • 
Organization (WHO) 19 Outbreak from the World Health-Mental Health Considerations during COVID 

  روك ألطفالا مركز تسوطمع اتوناصل مع. واتخنف سبب مشاعر اتقسقتييكن أ   COVID-19 فمروس اتكنرونا حنل يوداوتهاألخبار ات• 

Kids (ROCK) Reach Out Centre for  ومساعدة عسى اترقم تسلائال ت اتوي تبحث عن دعمساعه  24عسى مدار و خط اتطناريءعسى 

 .0036-266-289باترقم    اتصل ROCK. باتنسبة تكافة االسولالما ت األخرى اتيولسقة بخدما ت 905-878-9785

 

 

 

 

https://hdsb.ca/our-board/Documents/Coronavirus/Coronvirus-Message-for-IB-Students-Families.pdf
https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/news-changes/coronavirus-update
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-climate-safety-and-crisis/health-crisis-resources/talking-to-children-about-covid-19-(coronavirus)-a-parent-resource
https://www.health.harvard.edu/blog/how-to-talk-to-children-about-the-coronavirus-2020030719111
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 األسئلة المتداولة 

تسيساعدة في ملاتلة مخاوف اتلائال ت. سنناصل تحديث اذا  frequently asked questions (FAQs) تقد قينا بوليمع األسئسة اتيوداوتة 

ألسئسة ا  قم بونجمهه أسئسوكتم توم اإلجابة عسى بشكل موكرر  وإذا  قععندما نوسقى اتيزيد من اتيلسنما ت. اترجاء اتوحقق من اذا اتين نقعاتي

 .contact@hdsb.caإتى 

  

 إبقى على إتصال

جا ت اتيحدثه عن طريق اتبريد اإلتكوروني )سكنل ماسنلر(  دإغالق اتيدارس  نشلع األسر عسى اإلطالع عسى جيمع اتيسو أثناء

www.hdsb.ca  ( إنسولرام   بنكفمس   تنيورواتشبكا ت اإلجوياعمة تيلس  ااتون  اتولسميي). 

 

 أود أ  أشكركم عسى تفهيكم في خالل اذه اتفورة اتغمر مسبقة.

 

 اتيخسص  

 

 سومنار ت ممسر

 مدير اتولسمم

 

 

 

https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
https://hdsb.ca/students/Pages/Health%20and%20Well-Being/COVID-19/FAQs-Ontario-School-Closures.aspx
http://www.hdsb.ca/

