
 

 دائية إلبتطالب المرحلة ال أو األوصياء ومر األإلى: أولياء 

 اإلبتدائيةالتسليم لطالب المرحلة والتعلم  تغيير نموذج

 
 

 :تم ترجمة هذه الرسالة باللغات التالية

 

 األوردو    األسبانية      ةالفرنسي      ةالصيني      ةالبنجابي       ةالهندي      ةالعربي

     

 

 .click here إلستخدام اللغات المدرجة أعاله، الرجاء الضغط هنا

 

 2021 يناير 14

 

 لمجلس مدارس منطقة هالتون التعليمية، اإلبتدائيةحضرات عائالت طالب المرحلة 

 

التعلم داخل المدرسة الى التعلم ، نرجو من العائالت التي ترغب في تبديل طريقة التعلم )أي ديسمبر 10في تاريخ حسب تواصلنا معكم 

وم ي  النموذج مفتوح اآلن وحتى. مارس 1في  إكمال نموذج التغيير( أن تقوم في عن بُعد أو من التعلم عن بُعد الى التعلم داخل المدرسة

التي ترغب في تبديل  للعائالت فقط. هذا النموذج مخصص  يناير للساعة الحادية عشرة وتسعة وخمسون دقيقة مساءا   22الجمعه ، 

 إذا كنت ال ترغب في تبديل طريقة التعلم ، يُرجى عدم تعبئة هذا النموذج.. للطفل أو األطفال طريقة التعلم

 

ال قرارك نهائي قبل القيام بإرس يرجى التأكد من أنتعبئة النمرذج. ة أدناه قبل إستكمال يع العائالت على ومراجعة المعلرومات الرا دنرد تشج

ساعة الحادية عشرة وتسعة وخمسون حتى اليناير  22يوم الجمعه  النموذج. إذا لم تُكمل نموذج التغييروتسليمه بالموعد النهائي وهو

  .لطفلك، فلن تتمكن من تغيير نموذج التعلم  دقيقة مساءا  

 

 ، اإلقرا  بجميع البيانات التالية:المدرسة الى الدراسة عن بُعدمن الدراسة داخل  على العائالت التي ترغب في التغيير

 .قد يتم وضع طفلي في فصل ليس ومع طالب آخرين ومن ومد سته األصلية   ❏

 لطفلي. الفصل ُمعلمسيكون هناك تغيير في    ❏

  قبل. قد ال تتماشى التعليمات )على سبيل المثال ، أجزاء التعليم( مع التعلم الذي شارك فيه طفلي من   ❏

 سيكون لطفلي خيار إعادة دخول البرنامج في مدرسته األصلية عند عودته  متاحاً. يكون البرنامج الفرنسي فرنش إميرجنال قد    ❏

 .للتعلم داخل المدرسة      

 دقيقة  180سيُطلب من طفلي المشاركة عبر اإلنترنت بإستخدام التكنولوجيا في الوقت المحدد )بشكل متزامن( خالل اليوم الدراسي )   ❏

 دقيقة للصف األول وحتى الصف الثامن(. 225لمرحلة الروضة و      

 .سيتم إستبعاد طفلي من قائمة النقل الحالي للباصات )اذا كان إسمه ُمدرج بها(   ❏

 

 ، اإلقرا  بجميع البيانات التالية:داخل المدرسةالى الدراسة عن بُعد من الدراسة على العائالت التي ترغب في التغيير 

 والخاص بحكومة أونتاريو  19-أنا أعلم بأنه يجب القيام بإكمال نموذج الفحص الذاتي اليومي لطفلي بإستخدام نموذج فحص الكوفيد    ❏

 قبل الذهاب للمدرسة كل يوم. School Screening Tool-COVID 19على هذا اللينك        

 سيكون هناك تغيير في الُمعلم لطفلي.   ❏

 
 
 
 
 
 

https://www.hdsb.ca/parents/PublishingImages/Reopening-Schools-Plan/Updates-for-Families/Translation-Documentation-Assistance.pdf
https://covid-19.ontario.ca/school-screening/


 

 :اآلن اإلبتدائيةكمل نموذج التغيير لطالب المرحلة أ

https://bit.ly/HDSBDLearningElementary0121 

 

وومن المترقع أن يستمر الطالب .  وما س 1سيتم نقل الطالب الراغبين في تغيير طريقة التعلم إلى نمرذج التعلم الذي إختا وه يرم اإلثنين، 

 .في طريقة التعلم الحالية الخاص بهم حتى ذلك التا يخ

 

فين. نرجر ومنك أخذ  أي الطرفيما يتعلق بالقرا ات التعليمية، سيُطلب ومن   أي ومشتركبالنسبة للعائالت التي لديها إتفاقيات حضانة وإتخاذ 

 صال بمد سة طفلك لتأكيد وترثيق إتفاقية الرأي بتغيير طريق التعلم.اإلت

 

 للمزيد من المعلومات

 .Reopening Schools Plan websiteلمعرفة المزيد عن نمرذجي التعلم، الرجاء زيا ة ومرقعنا الخاص بإعادة فتح المدا س 

 

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

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

 

 

 
 
 

 

 

 

يتعلق بالقرا ات التعليمية، سيُطلب ومن آخذ القرا  تأكيد وما يلي بالنسبة للعائالت التي لديها إتفاقيات حضانة وإتخاذ  أي ومشترك فيما 

 وترفير عنران البريد اإللكتروني )اإليميل( الخاص به.

 تم إتخاذ هذا القرار بموافقة  الطرفين.  ❏     

 

 

 اآلن: إلنتدائيةأكمل نموذج التغيير لطالب المرحلة ا

elementary-http://bit.ly/changemodel 

 

نرفمبر. وومن المترقع أن يستمر  30سيتم نقل الطالب الراغبين في تغيير طريقة التعلم إلى نمرذج التعلم الذي تم إختيا ه  يرم اإلثنين، 

 هم حتى ذلك التا يخ.الطالب في طريقة التعلم الحالية الخاص ب

 

 للمزيد من المعلومات

لمعرفة المزيد عن المعلرومات، الرجاء اإلتصال بالمد سة األصلية الخاصة بطفلك. لإلطالع على المزيد ومن المعلرومات الخاصة بمرذجي 

 .Reopening Schools Plan websiteزيا ة ومرقعنا الخاص بإعادة فتح المدا س  ، يرجى التعلم

 

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

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

 

 

 

https://bit.ly/HDSBDLearningElementary0121
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
http://bit.ly/changemodel-elementary
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


 

 

 


