
 

 أولياء أمور الطالب واألوصياء لكل مجلس مدارس منطقة هالتون التعليمية وطالب المرحلة الثانوية: إلى

 (التعلم عن بُعد/التعلم داخل المدرسة)م معلومات بخصوص تبديل طريقة التعل: الموضوع

 
 

 :تم ترجمة هذه الرسالة باللغات التالية

 
 األوردو    األسبانية      ةالفرنسي      ةالصيني      ةالبنجابي       ةالهندي      ةالعربي

 
 .click here إلستخدام اللغات المدرجة أعاله، الرجاء الضغط هنا

 
 2020ديسمبر  10

 
 حضرات عائالت مجلس مدارس منطقة هالتون التعليمية،

 
 م )على سبيل المثال ، من التعلم داخل المدرسة الىفي تبديل طريقة التعلالفرصة القادمة للطالب الذين يرغبون  معلومات عن  نكتب لكم لتقديم
  من التعلم عن بُعد الى التعلم داخل المدرسة(. أوالتعلم عن بُعد 

 
 على العائالت الذين يرغبون في تغيير نظام التعلم أن يقوموا بتعبئة نموذج التغيير وفقاً للجداول الزمنية المدرجة أدناه:

 
 طالب المرحلة الثانوية )من الصف التاسع للصف الثاني عشر(:

 الى عائالت طالب الثانوي وذجأرسال النم – 2020 ديسمبر 14ثنين، إلا 

 الموعد النهائي لتقديم النموذج – مساءاً  الحادية عشرة وتسعة وخمسون دقيقةالساعة  - 2021 يناير 4ثنين ، إلا 

  ،السيمستر الثالث() البدء بنظام التعلم الجديد – 2021 فبراير 8األثنين 

 
 الصف الثامن(: حتىطالب المرحلة اإلبتدائية )من مرحلة رياض األطفال 

 ذج الى عائالت طالب المرحلة اإلبتدائيةوأرسال النم – 2021يناير  14، الخميس 

 الموعد النهائي لتقديم النموذج – مساءا   الحادية عشرة وتسعة وخمسون دقيقةالساعة  - 2021يناير  22، الجمعه 

  ،البدء بنظام التعلم الجديد – 2021مارس  1األثنين 

 
 المذكورة. الطالب في نموذج التعلم الحالي الخاص بهم حتى تواريخ االنتقالمن المتوقع أن يستمر 

 
 .هاألوصياء في التواريخ المذكورة أعالأو البريد اإللكتروني إلى الوالدينعبر  نموذج التغييرسيتم إرسال 

 
من فضلك ال إذا كنت ال ترغب في تبديل طريقة التعلم ، . للعائالت التي ترغب في تبديل طريقة التعلم فقطالنموذج الذي سيتم إرساله إليك مخصص 

 .تكمل هذا النموذج
 

 للمزيد من المعلومات

 .Reopening Schools Plan websiteلمعرفة المزيد عن نموذجي التعلم، الرجاء زيارة موقعنا الخاص بإعادة فتح المدارس 

 
  SchoolMessenger  اإللكتروني ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بـ  HDSBإطالعك على كل ما هو جديد من خالل موقعبسنواصل 

 )Instagram ,Facebook ,Twitter  ()تويتر، فيس بوك، إنستجرام(  وسائل التواصل االجتماعيو

 

 
 

 

 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://rsp.hdsb.ca/instruction
http://www.instagram.com/hdsbschools
http://www.instagram.com/hdsbschools
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
https://twitter.com/HaltonDSB

