
 

 

 ٢٠٢١مارس  ٥

 

  ةهالتون التعليميمنطقة  ( في مجلس١٢-٩أعزاءنا عائالت طالب المرحلة الثانوية )الصف 

 

ص الحصول وباإلضافة لذلك توفير فرمن خالل الثالث الفصول التعليمية األولى، كان هدفنا توفير بيئة تعليمية آمنة للطالب 

بعد ان يكمل الطلبة   ٢٠٢١ابريل  ٢٦المواد. سيبدأ الفصل الدراسي الرابع بتاريخ تلك  التخطيط واختيار و على مواد أكثر

 مع استمرارية هدفنا في توفير بيئة تعليمية آمنة. ٢٠٢١-٢٠٢٠آخر مادتين في السنة الدراسية 

 

 

، مع المتطلبات الالزمة لتخطيط بواد للطالمليارات اتومع كل تغيير في النظام التعليمي تكمن صعوبة متزايدة في تقديم اخ

 مسار التخرج.

 

التعليمي الحالي. الطالب  النظامجميع الطالب لديهم جداول المواد للفصل الدراسي الرابع وهذه المواد مضمونة للطالب في 

قد ال يستطيعون لدراسي األخير التعليمي )مثل االسباب الطبية او العقلية( للفصل ا النظامكون اسباباً ملحة لتغيير لالذين يم

ال تكون المادة موفرة، او انها يجب ان تبدا منذ بداية السنه او قد ال قد اآلخر. على سبيل المثال،  للنظامتامين المواد الالزمة 

فظ يكون هناك مكان في الفصل، او ان المدرس المؤهل غير متوفر في هذه المنطقة. لهذه األسباب، فاننا ننصح بشدة ان يحا

   لحة.  م  الضرورة للالطالب على جداولهم الحالية اال اذا كان تغيير 

 

 

عد في أي نشاطات التخرج البيتية وستعكس والذين يمارسون الدراسة الثانوية عن ب   ١٢سيشمل ذلك جميع طالب المرحلة 

.خاصة بهمالشهادة اسم مدرستهم ال  

 

قبل  ٢٠٢١مارس  ١٤التعليمي، يرجى تعبئة الطلب بالرابط ادناه قبل يوم االحد  النظامان كانت هناك ضرورة ملحة لتغيير 

.طريقة التعليم. سيتم االتصال باالهالي ان كان باإلمكان تغيير امساءً  ١١:٥٩الساعة   

 

 

 

 

 

Arabic 



 

 

 

 

 

 

 

صبركم وتعاونكم. وكالعادة، هدفنا هو ان ينجح الطالب وان يؤمنوا المواد الالزمة للتخرج وتخطيط مسار عملهم  لكم نشكر 

 من بعد التخرج من الثانوية إضافة الى االلتزام بارشادات الصحة العامة والمتطلبات الحالية.

  

هو:و طريقة التعليمالخاص بتغيير  نرجو إستخدام الرابط اإللكتروني  

http://bit.ly/RequestModelChange 
 

  

 

ذا ، يرجى تعبئة هالتعليم طريقة. ان كنت تود ان تطلب تغييرةالتعليمي  الطريقةلالهالي الذين يحتاجون لتغيير  فقطهذا الطلب 

رجاء عدم تكملة ال التعليم طريقةتغيير  ان كنت التود. ٢٠٢١مارس  ١٤من  يوم االحد  امساءً  ١١:٥٩الطلب قبل الساعة 

 هذا الطلب.

 

 للمزيد من المعلومات

 للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع خطة إعادة فتح المدارس.

 

االجتماعي التعليمي، والبريد االلكتروني ومواقع التواصل  وسنواصل تزويدكم بالمعلومات من خالل موقع مجلس هالتون

جرام()تويتر، فيسبوك، وانست  

http://bit.ly/RequestModelChange
https://rsp.hdsb.ca/instruction

