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سرپرست آموزش و پرورشاستورت میلر          رهیمد ئتیه سیرئکیلی آموس  

۲۰۱۵دسمبر   

 سهولت امکانات ادای مناسک مذهبی

 والدین محترم!

از اینکھ بھ نماینده گی از اطفال خانواده تان درخواست امکانات ادای مناسک مذھبی در مکتب )مدرسھ( مربوطھ تان نمودید و ما را متوجھ  
ساختید از شما تشکر. ما بھ تنوع اقوام مختلف در مکتب )مدرسھ( ما و فھم مناسک مذھبی در سیستم درسی ما ارج میگذاریم.

لطفا بھ خاطر مرور روش ھای اداری امکانات مناسک مذھبی سیستم آموزش عمومی مدارس در منطقھ ھالتون بھ این ویب سایت ما مراجعھ  
http://www.hdsb.ca.  :کنید

مناسک مذھبی بھ درخواست تان بھ اساس مذھب رسیده گی میشود درخواست تان بھ اساس یا بنیاد مذھبی تان توسط بخش اداری امکانات ادای  
مناسک مذھبی رسیده گی میشود.

لطفا بھ خاطر معلومات یا درک بھتر ما راجع بھ جای مشخص کھ از آن درخواست سھولت امکانات ادای مناسک مذھبی را کردید بگوید. در  
حال حاضر ما زمینھ ھای زیر مناسک مذھبی را داریم: ادای نمازء روزهء  لباس ء خوارک و رخصت بودن در روز ھا و پروگرام ھای 

مذھبی.

وزارت آموزش و پرورش آنتاریو سیستم آموزش عمومی مدارس در منطقھ ھالتون را ھدایت میدھد کھ مراحل سھولت ادای مناسک مذھبی از  
طریق اداری پیش برود و بھ تمام افراد یکایک بدون استثنا تا حد امکان تالش و دقت نمایند.

اگر شما در رابطھ بھ کدام پروگرام خاص نظر بھ مذھب تان تقاضای دارید لطفا در درخواست تان  توجھ خاص بھ برنامھ درسی موضوع، 
رشتھ، انتظار برنامھ درسی و سطح کالس نمایید. اسناد برنامھ درسی برای ھمھ افراد و صنوف )کالس ھا( در کتابخانھ مدرسھ شما و بر روی  

http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html .وب سایت وزارت آموزش و پرورش در دسترس ھستند
 لطفا درخواست مشخص تان را در این جان نوشته کنید:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ویانتارش آموز نتظاراتا  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------واحد داخل در خاص یها تیفعال  

----------------------------------------------------پروگرام کدام نگرانی دارید ذکر نمایید. اگر از نگاه عقاید مذهبی تان در رابطه به لطفا  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  

با مهارت  خود یا حرفه قضاوت ازبیشتر در صنوف )کالس ها( مکالمات خود بخودی )بالمقدمه( میباشد یعنی از پیش تعین نشده و معلمین 
ما امیدوار هستیم که شما این مسله را شوند.اگردان به حد مساویانه ارج قایل کامل زمینه را فراهم میسازند که به مفکوره و یا طرز دید همه ش

 درک کنید و از یک معلم توقع )انتظار( نداشته باشید که شما را پیش از پیش در جریان مطلب بگذارند.

در سیستم آموزش و پرورش عمومی آنتاریو حقوق انسانیء عدالت اجتماعی از جمله موضوعات کلیدی و اساسی است که در بخش فلسفه 
به تمام خانواده ها احترام قایل هستیم  ما که است کرده اعالمبه صورت علنی  ورشپر و آموزش وزارت .است شده هیتعب ماآموزش و پرورش 

سهولت را تکمیل نموده به مکتب )مدرسه( مربوطه فرزندان تان  درخواست بخشو یک سیستم آموزشی بی طرفانه را گسترش میدهیم. لطفا 
 تسلیم نماید.

 بااحترام
Rob Eatough 

آموزش و پرورش سیرئ  
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