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 إستیعاب األدیان
أولیاء األمور األعزاء،

شكرًا لجلب إنتباھنا لموضوع إستیعاب األحتیاجات الدینیة المتعلقة بطفلكم (أو أطفالكم) في مدرستكم. نحن نحترم ونقیم التنوع العرقي ضمن جالیات مدرستنا 
ونؤكد تفھمنا لموضوع إستیعاب األحتیاجات الدینیة التابع لنظام التعلیم العام. لمعلومات أكثر عن اإلجراء اإلداري المتبع الستیعاب األدیان في ھیئة المدارس في

 http://www.hdsb.ca       منطقة ھالتون، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني التالي:

 سوف یشرح ھذا الموقع اإلجراءات المتبعة لطلب االستیعاب واألحتیاجات لسبب دیني.

لكي نفھم طلباتكم لالستیعاب الدیني المتعلقة بأطفالكم بشكل أكبر، نرجو منكم تحدید ما ترغبون به بدقة. نقدم حالیًا تسھیالت االستیعاب في األمور التالیة: الصالة، 
الصیام، اللباس، الحمیة الغذائیة، والغیاب المتعلق باألیام والبرامج الدینیة. توجھ وزارة التربیة في أونتاریو ھیئات المدارس ألخذ احتماالت االستیعاب بعین  

االعتبار، بما فیھا االستثناءات، انطالقًا من كل حالة على حدة، متبعین إجراء الھیئة اإلداري المتعلق باستیعاب االحتیاجات الدینیة.

____________________بالنسبة لكم والمرتبطة بالمنهاج _________ يرجى تحديد األمور التي هي مدعاة قلق  

_________________________________________________________________________  

یحدث ضمن قاعات الصف الكثیر من المناقشات العفویة التي یستخدم فیھا مدرسونا قراراتھم االحترافیة لتقدیم وجھة نظر متوازنة آخذة بعین االعتبار اآلراء  
المطروحة المتعددة. ولھذا، فإنھ من غیر المنطقي توقع أن یبلغكم المدرس مسبقًا بھذا الشيء. ونتطلب تفھكم لذلك. 

من خالل التعلیم الحكومي في أونتاریو، تعتبر حقوق االنسان والعدالة االجتماعیة مكونان أساسیان للفلسفة التعلیمیة وثقافة القیم. صرحت وزارة التربیة علنًا اننا 

مدارسنا،  ونشر العدالة والثقافة الشاملة للجمیع. سنواصل تثمین كافة العائالت في 

 یرجى تعبئة القسم المتعلق بطلبات االستیعاب واعادتھ لمدیر المدرسة
 ولكم فائق االحترام،
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إذا كان لدیكم أي طلب إستیعاب لبرنامج معین بسبب دیني. نرجو منكم أن تحددوا الموضوع أو المواضیع المرتبطة بھذا الطلب مع ذكر مادة المنھاج والسنة  
المحددتین. تتوفر وثائق المنھاج لكافة المواد والسنوات في مكتبة المدرسة والموقع اإللكتروني لوزارة التعلیم

:

 

http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html 

االرجاء تعبئة متطلباتكم بدقة في األماكن التالیة

الصف
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 المادة/المنهاج 

 توقعات التعلم في أونتاريو 

 األنشطة المحددة ضمن الوحدة: 

الوحدة

http://www.hdsb.ca



