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1202 -2202 للعام الدراسي التسجیل للتعلُم عن بُعد نموذج –المرحلة اإلبتدائیة   
 

 ،أھالي ُطالب المرحلة اإلبتدائیة لمدارس مجلس منطقة ھالتون التعلیمة أعزائنا
 

المرحلة اإلبتدائیة (من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن) في مدارس مجلس  أنت تتلقى ھذه الرسالة ألن طفلك سوف یتلقى تعلیمھ في مدرسة
. 2021في سبتمبر  ةمنطقة ھالتون التعلیمی  

 
بر إما شخصیاً أو عن بُعد/ع موفر خیار للطالب للتعلیأونتاریو سقطاع التعلیم في  ، جمیع مدارس ھذا األسبوع فيكما تم اإلعالن عنھ مسبقاً 

ر في الخریف ، فإننا نُوفلتخطیط لإللتحاق بالمدرسة شخصیاً . بینما نُشجع جمیع الطالب بالعمل على ا 2022-2021م الدراسي اإلنترنت في العا
 .2021-2022من العام الدراسي  2021والذي سیبدأ في بدایة سبتمبر للطالب الذین یرغبون بالتسجیل في نموذج التعلم عن بُعد المعلومات 

 
، بما في ذلك  2021طالب مدارس مجلس منطقة ھالتون التعلیمیة في مدرستھم الخاصة بھم (شخصیاً) لشھر سبتمبر  لقد تم تسجیل جمیع

فلك رغب ط إذا فال داعي إلتخاذ أي إجراء آخر. كان طفلك سیذھب للمدرسة للتعلم شخصیاً ، اإذ الطالب الذین یتعلموا عن بُعد (عبر اإلنترنت).
یونیو  1الرجاء إكمال إستمارة التسجیل للتعلم عن بُعد لُطالب المرحلة اإلبتدائیة بحلول یوم الثالثاء ،  2021بتمبر في التعلم عن بُعد لشھر س

 مساءاً.من منتصف اللیل  11:59حتى الساعة 
 

ھر ینایر بناءاً على نھایة شسیتم توفیر فرصة لتغییر طریقة التعلم لطالب المرحلة اإلبتدائیة في منتصف شھر أكتوبر وفرصة ُمحتملة ثانیة في 
 طلب األھالي/األوصیاء ، إذا لزم األمر.

  
 

      تعلم عن بُعد لطالب المرحلة اإلبتدائیة اآلن:التسجیل للالرجاء إكمال نموذج 
http://bit.ly/RemoteLearningELEM  

 
 أنظر للصفحة الثانیة...
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2021-2022معلومات حول نماذج الدراسة للسنة الدراسیة   
 

 اً بالمدرسة:التعلم شخصی نموذج
  وجدول مدرستھم.یتعلم الطالب شخصیاً ویتبعوا األوقات اإلعتیادیة  •
رق ة في النوادي والفالذین یتعلمون شخصیاً من الُمشاركعندما یكون ذلك ممكناً ، ووفقاً لتوجیھات الوزارة ، سیتمكن الطالب  •

 المدرسیة. 
  لھذا النموذج، سیبقى الطالب في مدارسھم المسجلین بھا.لیس علیك فعل أي شيء  •

 
 التعلم عن بُعد: نموذج

 سیتعلم الطالب بشكل كامل عبر اإلنترنت  •
 سیتم تأكید مواعید بدء وإنتھاء المدرسة قبل بدء الدراسة في سبتمبر. •
 من مدرستك الخاصة بك.التعلم عن بُعد سیتم تدریسھ من قبل موظفین قد ال یكونون  •
 خریین من مدارس أخرى في صف التعلم عن بُعد.آقد ینظم طالب  •
 لتوفیر إرشادات باللغة الفرنسیة. ب الفرنش إمیرجن سنبذل قصارى ُجھدنابالنسبة لطال •
ة عبر اإلنترنت باستخدام التكنولوجیا في الوقت الُمخصص خالل الیوم سیُطلب من الطالب الذین یتعلموا عن بُعد المشارك •

تعلم ثامن). ما تبقى من الیوم سیكون للدقیقة للصف األول وحتى الصف ال 225دقیقة لریاض األطفال ؛  180الدراسي ( 
 الُمستقل.

                                                                  تعلم عن بُعد للمرحلة اإلبتدائیة التسجیل للنموذج  اإلجراء مطلوب: الرجاء إكمال •

for Elementary StudentsRemote Learning Registration Form   من  11:59الساعة  یونیو حتى 1اء ، وذلك بحلول یوم الثالث
في صف التعلم  2021-2022منتصف اللیل مساءاً. سیتم فقط قبول الطالب الذین قاموا بالتسجیل للتعلم عن بُعد للعام الدراسي 

 عن بُعد.
 

         اإللكتروني ووسائل التواصل اإلجتماعيسنقوم بالعمل دائماً على أي ُمستجدات أو معلومات من خالل موقعنا اإللكتروني ، والسكول ماسنجر والبرید 
 .)Instagram، إنستجرام    Facebook، فیس بوك   Twitter(تویتر 

 
 

https://forms.gle/1nvng43UhXXcRjbm9
https://forms.gle/1nvng43UhXXcRjbm9
https://twitter.com/HaltonDSB
https://www.facebook.com/HaltonDistrictSchoolBoard
http://www.instagram.com/hdsbschools

