
 !استمارة التقديم متاحة اآلن –التغيير في بيئة التعلم لطلبة الدراسة االبتدائية الموضوع: 

 

 أعزاءنا أولياء األمور،

ن حالياً في إحدى المدارس االبتدائية  وتتلقون هذه الرسالة اإللكترونية ألن لديكم طفل واحٌد أو أكثر مسجل

 (.HCDSBلمنطقة هولتن )التابعة لمجلس المدارس الكاثوليكية  

نكتب إليكم اليوم لنُعلمكم بأن استمارة طلب تغيير بيئة التعلم ألطفالكم عبر اإلنترنت )أي االفتراضية أو  

 .الشخصية( متاحة اآلن

يناير   17وكما تعلمون، ووفقاً لتوجيهات وزارة التعليم، فقد انتقلنا إلى التعلم عن بعد لجميع الطلبة حتى 

 األقل.على  2022

 

، ومع ذلك، إذا  2022يناير/ كانون الثاني  24: ستدخل أية تغييرات مطلوبة حيز التنفيذ اعتباراً من مالحظة

قامت وزارة التعليم بتمديد فترة التعلم عن بعد، فستدخل التغييرات المطلوبة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إعادة  

 فتح المدارس للتعليم داخل الصف. 

 

 نُبذة 

( إلى  Plan School to Return 2021-2022) 2022-2021أشارت خطة العودة إلى المدرسة 

واحدة فقط لطلب تغيير بيئة التعلم لطلبة المرحلة االبتدائية )أي من التعلم االفتراضي إلى التعلم  منح فرصة 

الشخصي أو العكس(. كانت الجداول الزمنية األصلية ستشهد دخول التغييرات المطلوبة حيز التنفيذ اعتباراً  

 .(2022راسي )يونيو ، وكانت ستبقى سارية حتى نهاية العام الد2022فبراير  22من الثالثاء 

 

من خارطة الطريق إلعادة االنفتاح من أجل   2ونظراً لالنتقال المؤقت لمقاطعة أونتاريو إلى الخطوة 

، فقد قمنا بمراجعة خطتنا لتوفير مرونة  (COVID-19 Omicron)المساعدة في إبطاء انتشار متغير 

 .يئة التعلم لطلبة المرحلة االبتدائيةسنمنح العوائل اآلن فرصتين لطلب التغيير في بأكبر للعوائل. 

الفرصة األولى لطلب تغيير في بيئة التعلم لطلبة الدراسة االبتدائية متاحة اآلن. ستتم إتاحة استمارة   .1

مساء يوم الجمعة  من  11:59يناير، وحتى الساعة  5األربعاء الطلب عبر اإلنترنت اعتباراً من 

 .يناير 14المرافق 

، أو بمجرد إعادة فتح المدارس 2022ر يناي 24ستدخل التغييرات المطلوبة حيز التنفيذ يوم االثنين 

 للتعليم داخل الصف، في حال تمديد فترة التعلم عن بعد.

 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hcdsb.org%2Freturn-to-school%2F&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QRY0G1tN4v1oir14e8SjB2RipkjMs5sAz65Ne6mKJCU%3D&reserved=0


 :مالحظات مهمة للعوائل التي تطلب تغييراً في المدرسة االفتراضية

o  يناير، فسيكون بإمكان العوائل الراغبة في    17في حال استأنفت المدارس التعليم الشخصي في

يناير من الوصول إلى الموارد   24المنزل حتى يحدث التبديل في يوم إبقاء أطفالها في  

خالل   D2L غير التزامنية ألطفالهم من خالل الصف الدراسي الحالي على منصة ةالدراسي

 يناير.   21 - 17سبوع من األ 

o سيُطلب من أولياء األمور الذين يطلبون تغيير دراسة أطفالهم إلى المدرسة االبتدائية االفتراضية  

.Assisi of Clare St )مدرسة سانت كلير أوف أسيزي الكاثوليكية االبتدائية االفتراضية( )

School Virtual Elementary Catholic  اختيار ما إذا كانوا يريدون إبقاء أطفالهم )

بعد عيد الفصح أو  ما مسجلين في التعلم االفتراضي حتى التغيير النهائي في فرصة بيئة التعلم 

 .حتى نهاية العام الدراسي

تدائية بعد عطلة مارس.  ستتم إتاحة الفرصة األخيرة لطلب تغيير بيئة التعلم لطلبة الدراسة االب .2

 أبريل.  19وستدخل التغييرات المطلوبة حيز التنفيذ بعد عطلة عيد الفصح في يوم الثالثاء  

  

 طلب تغيير بيئة التعلم 

إذا كنتم ترغبون في تغيير البيئة التعليمية ألطفالكم من التدريس داخل الصف إلى المدرسة االفتراضية، أو  

هذا الطلب فقط إذا كنتم ترغبون في  تعبئةيرجى العكس، يرجى تعبئة استمارة الطلب اإللكترونية أدناه. 

إذا أردتم أن يبقى أطفالكم في   الميالد. إجراء تغيير على بيئة التعلم التي كان فيها أطفالكم قبل عطلة عيد

 عليه قبل العطلة، فال داعي التخاذ أي إجراء آخر.  وانسق التعلم ذاته الذي كان

 

 :مالحظات مهمة قبل تعبئة االستمارة عبر اإلنترنت

 .تقديم استمارة منفصلة لكل طفليرجى  •

لغرض تقديم هذا الطلب. يمكنكم العثور   (OEN)ستحتاجون رقم تعليم أونتاريو الخاص بطفلكم  •

 في أحدث تقرير درجات.   OENعلى رقم

. يجب إرسال طلبات  تنطبق استمارة الطلب اإللكترونية هذه على طلبة الدراسة االبتدائية فقط •

 إلى مدرسة أبنائكم الثانوية. لبة الدراسة الثانوية مباشرة طالتغييرات في بيئة التعلم ل

 

 لوا االستمارة عبر اإلنترنت من هنا أكم

 .2022يناير  14مساء يوم الجمعة من  11:59عبر اإلنترنت حتى الساعة  ستبقى هذه االستمارة ُمتاحةً 

 . research@hcdsb.orgيرجى إرسال أية أسئلة فنية تتعلق بهذه االستمارة إلى: 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TkNmNqEQgBzybjXFLlA1Tq%2BBmqbEtiquejnjJVvWO5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Felem.hcdsb.org%2Fvirtual%2F&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TkNmNqEQgBzybjXFLlA1Tq%2BBmqbEtiquejnjJVvWO5c%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3Dfas3Jb0likmmQnwTV3nm0nJQ5Cd8D9lLtdj1j1-CCP9URFpKU1ZWMElJVFJIQ1JWRUZEQzJXSlZFSC4u&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XGQNtzH3lp9vPhc2hvY1YxEhzDiz9pL2AzsTFzv3yp8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3Dfas3Jb0likmmQnwTV3nm0nJQ5Cd8D9lLtdj1j1-CCP9URFpKU1ZWMElJVFJIQ1JWRUZEQzJXSlZFSC4u&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XGQNtzH3lp9vPhc2hvY1YxEhzDiz9pL2AzsTFzv3yp8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3Dfas3Jb0likmmQnwTV3nm0nJQ5Cd8D9lLtdj1j1-CCP9URFpKU1ZWMElJVFJIQ1JWRUZEQzJXSlZFSC4u&data=04%7C01%7CHussinJ%40hcdsb.org%7C41385cd0a88c4b12038808d9d0a8b781%7C2537ab7d25bd498aa6427c135779e6d2%7C1%7C0%7C637770245322733453%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=XGQNtzH3lp9vPhc2hvY1YxEhzDiz9pL2AzsTFzv3yp8%3D&reserved=0
mailto:research@hcdsb.org


 الخطوات التالية 

 .إعادة الجدولة برنامج بمجرد إغالق االستمارة عبر اإلنترنت، سيبدأ موظفونا بالعمل من خالل 

 يناير.  19األربعاء • سيتلقى أولياء األمور تأكيداً بالتغييرات التي تطرأ على بيئة تعلم أطفالهم بحلول يوم 
، أو بمجرد  2022يناير  24• ستدخل التغييرات على بيئة تعلم أطفالكم حيز التنفيذ اعتباراً من يوم االثنين 

 يناير.  24استئناف التدريس داخل المدرسة، إذا تم تمديدها لما بعد 
كم الحالي )الصفي أو  يناير، فسيستمر وضع أطفال 17• إذا تم استئناف التدريس في الصفوف الدراسية في 

يناير. سيتم نشر التعليمات المتعلقة بالدراسة   21إلى    17االفتراضي( على حاله خالل األسبوع الممتد من 

غير التزامنية للطلبة، في حال قرر أولياء األمور إبقاء أطفالهم في المنزل أثناء انتظار االنتقال إلى المدرسة  

 االفتراضية. 

 

 مدرسة سانت كلير أوف أسيزي الكاثوليكية االبتدائية -االبتدائية االفتراضية  HCDSB نُبذة عن مدرسة

(School Elementary Catholic Assisi of Clare St.) 

للحصول على فهم أفضل لنموذج التعلم المقدم في  ( Handbook Parent)اقرأوا دليل الوالدين  •

 .مدرسة سانت كلير أوف أسيزي االبتدائية الكاثوليكية االفتراضية

 St. Clare of Assisiمدرسة لمزيد من المعلومات )لموقع اإللكتروني ل التفضلوا كذلك بزيارة   •

ry SchoolCatholic Elementa.) 

 

 مالحظة ألولياء األمور الذين لديهم أطفال في المدارس الثانوية 

الثانوية، فيرجى المالحظة أنه   HCDSB ن لاللتحاق بمدرسةوإذا كان لديكم كذلك طفل واحد أو أكثر مسجل

يمكنهم تقديم طلبات العودة إلى  وبإمكانهم االنتقال إلى التعلم عن بعد في أي وقت خالل العام الدراسي. 

 التدريس داخل الصف إلى مدير مدرستهم في بداية ربع الفصل الدراسي الجديد. 

 

 شكراً لكم على وقتكم المبذول في تعبئة هذه االستمارة. 

 

 لمدارس الكاثوليكية لمنطقة هولتون. مجلس ا

 Lane Drury 802 

2Y2 L7R   ON Burlington, 

comments@hcdsb.org 

6300-632-905 
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