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 Децембар  2015 
Верске акомодације 

  Драги родитељи, 

Захваљујемо се на Вашем личном и захтеву Ваше деце за верске акомодације у Вашој школи. Ми 
поштујемо шароликост наше школе и разумемо потребу за верским акомодацијама унутар 
друштвеног образовног система. За преглед админисративне процедуре о верској акомодацији од 
стране Окружног Школског Већа Халтон (Halton District School Board) молимо  отворите страницу 
http://www.hdsb.ca. Таква административна процедура о верској акомодацији служи за покретање 
захтева о верској акомодацији. 

Да бисмо боље разумели Ваш захтев о верској акомодацији за Вашу децу молимо да будете 
специфични у свом захтеву за акомодацију. Моментално ми подржавамо верску акомодацију у 
следећим областима: молитва, пост, odeћа, дијета, изостанци током религиозних дана и празника. 
Онтаријско Образовно Министарство усмерава школска већа да узму у обзир могућу акомодацију 
укључујући изузетке за појединачне случајеве а прмењујући административну процедуре о верској 
акомодацији  

Молимо Вас да уколико желите да упутите захтев ѕа верскe акомодације да будете што је више 
могуће специфични у вези са предметом у оквиру наставног програма, области, захтевима 
појединачног наставног програма и разреда. Документа наставног програма су Вам на располагању 
за све предмете и разреде у библиотеци Ваше школе и на вебсајту Образовног Министарства: 
http://www.edu.gov.on.ca/eng/teachers/curriculum.html. Молимо наведите Ваше специфичне захтеве у 
образац испод текста: 
  Предемет/Курс_____________________Разред________________ Област______________________ 

Онтаријски образовни критерији :  ________________________________________________ 

Специфична активност програма: _________________________________________________________ 

Молимо Вас да наведете Ваше специфичне захтеве за верску акомодацију везано за наставни  
програм.:_______________________________________________________________________________ 

Пошто се многи спонтани разговори одвијају у учионицама онда је до учитеља да донесу свој 
професионални суд и да пруже своје мишљење а да при томе вреднују различите погледе других. Због 
тога није увек могуће да Вас учитељ обавести о томе унапред па због тога молимо Ваше разумеванје 
по том питању. 

У онтаријском образовном систему, људска права и друштвена правда су главни адути образовне 
филозофије у оквиру образовног програма. Министарство Образовања јавно објављује да ће 
наставити поштовати све породице у оквиру наших школа и да ће подржавати равноправност и 
инклузивно образовање. Молимо Вас да попуните одељак о Вашем захтеву за акомодацију и да то 
проследите Вашем директору школе.  
Са поштовањем, 

  Rob Eatough 
Образовни надзорник 
Окружно Школско Веће Халтон (Halton District School Board) 
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