
 4يوم اإلثنين الموافق  كارلتون - أوتاوا منطقة مدارس مجلسل التابعة مدارسبدء عملية التعلّم عن بعد في كافة ال  :ھامإعالن 

 كانون الثاني

 

 األعزاء، كارلتون - أوتاوا منطقة مدارس مجلس طالب عائالت إلى

 

حيث سيشمل ذلك إغالق  19-امل سيشمل المقاطعة بأكملها كوسيلة للحد من إنتشار كوفيدشأونتاريو عن إغالق  أعلنت حكومة

 كانون الثاني حسب المخطط.  4المدارس وبدء التعلم عن بعد للطلبة ابتداءاً من 

 

 والثانوية األساسية المدارس جميع في الشخصي التعلّم تعليق عملية كارلتون - أوتاوا منطقة مدارس وتضّمنت خطة مجلس

أما بالنسبة للطلبة الملتحقين  .الشتاء إنتهاء عطلة وذلك بعد المعلّمين إشراف تحت بعُد عن واستبدالها بالتعلّم للمجلس التابعة

كانون  4دة مسبقاً وذلك ابتداءاً من دمسبقاً في نظام التعليم اإللكتروني ، فسيواصلون عملية تعلمهم عن بعد وفقاً لجداولهم المح

 ني. الثا

 

 فيما يلي أھم النقاط المتوقع تطبيقها خالل األسبوع األول: 

 

 :األساسیة المدارس

  2021كانون الثاني  8كانون الثاني وحتى يوم الجمعة الموافق  4ستبدأ عملية التعلّم عن بعد يوم اإلثنين الموافق . 

 ام بمواعيد بدء وانتهاء الدوام الدراسي ومواعيد االستراحات بما في ذلك زسيتم اتباع الجدول المدرسي فيما ذلك االلت

 استراحة الطعام. 

  لمتطلبات الوزارة مع الدمج بين التعليم المتزامن وغير ً سيتم التخطيط لعملية التعليم عن بعد بشكل يومي وذلك وفقا

 المتزامن )التعليم بشكل مستقل(. 

 دقيقة يومياً.  180لمعلم( ھي مدة التعليم التزامن )العمل مع ا 

  دقيقة يومياً.  120ستقل( ھي ممدة التعليم غير المتزامن )عمل الطالب بشكل 

  و  225ھي  8-1ستكون مدة التعليم المتزامن لطلبة الصفوف ً دقيقة سيعمل فها الطلبة بشكل مستقل  75دقيقة يوميا

 زامن(.ت)التعليم غير الم

 ل يومي من قبل المعلمين.  سيتم تسجيل الحضور والغياب بشك 

  كانون الثاني للتخطيط لعملية التعلم عن بعد.  4سيتم تخصيص يوم اإلثنين الموافق 

  كانون الثاني أو قبل ذلك الموعد.  4سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى أولياء األمور يوم اإلثنين الموافق 

  كانون الثاني.  11سيتم استئناف عملية التعلم الشخصي لطلبة المدارس األساسية يوم اإلثنين الموافق 
 

 

 :الثانویة المدارس

  2021كانون الثاني  22كانون الثاني وحتى يوم الجمعة الموافق  4ستبدأ عملية التعلّم عن بعد يوم اإلثنين الموافق . 

  إلتاحة توفير عملية التعليم والتعلم لكال المجموعتين  اليومي الجدول ليّ عدتسيتم(A)  و(B) 

 دقيقة.  112.5 منهما كال مدة تدريسيتين فترتين يومياًعلى لبةالط سيحصل 

 .سيتم تسجيل الحضور والغياب بشكل يومي 

 2021كانون الثاني  4وذلك يوم اإلثنين الموافق  المدرسةقبل  من لبةالطسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى أولياء أمور 

مهمة لمن ھم  معلومات ذلك في ،بما االنتقالية والفترة سيدراال الجدول حول مفّصلة بمعلومات لتزويدھم أو قبل ذلك

 بحاجة إلى أجهزة حاسوب خالل ھذه الفترة. 

  ينبغي على الطلبة االطالع على المعلومات والمتسجدات التي يتم نشرھا علىGoogle Classroom  وذلك يوم

 .بُعد عن لتعلّما استعداداً لعمليةكانون الثاني  4اإلثنين الموافق 

 2021كانون الثاني  25ناف عملية التعلم الشخصي ابتداءاً من ئمن المخطط أن يتم است . 

 

 

 

 



 

 

 الطلبة الملتحقین بالبرامج الخاصة )برامج دعم الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة(

  ذوي االحتياجات الخاصة عملية تعلمهم عن بعد خالل  ھذه الفترةسيواصل الطلبة من . 

 تمر الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة بإتباع نموذج التعلم المختلط وھو الدمج بين التعلّم الشخصي والتعلّم عن سسي

 بعد. 

  كانون الثاني.  4البرامج الخاصة ابتداءا من يوم اإلثنين الموافق ب الملتحقينستبدأ عملية التعلم عن بعد للطلبة 

 من قبل المعلمين يوم اإلثنين برامج الخاصة سيتم إرسال بريد إلكتروني إلى أولياء أمور الطلبة الملتحقين في صفوف ال

 أو قبل ذلك.  2021كانون الثاني  4الموافق 
 

 ورعایةاألطفال  (EDP)الممتد الیوم برامج

 

  كانون الثاني  4كارلتون ابتداءا من يوم اإلثنين  –سيتم تعليق برامج اليوم الممتد التابعة لمجلس مدارس منطقة أوتاوا

 كانون الثاني.  11كانون الثاني حيث سيتم فتحها مجددا يوم اإلثنين الموافق  8وحتى يوم الجمعة الموافق 

 التي يتم إدارتها من قبل طرف ثالث حيث ستخضع الجراءات لن يتم إغالق دور الرعاية للرضع وحديثي الوالدة و

كانون  8كانون الثاني ولغاية يوم الجمعة الموافق  4وقيود صارمة وذلك خالل الفترة المحددة من يوم اإلثنين الموافق 

 الثاني. 

  8كانون الثاني ولغاية يوم الجمعة الموافق  4ستقدم مراكز رعاية األسرة الخدمات االفتراضية من يوم اإلثنين الموافق 

 كانون الثاني.  11ابتداءاً من شخصياً كانون الثاني حيث ستستأنف األنشطة التي تتطلب الحضور 
 

 اإلداریة المكاتب

 كارلتون مع السماح بدخول عدد محدود من الموظفين. –أوتاوا منطقة مدارس سيتم إغالق المباني التابعة لمجلس

 

سنقوم بإعالمكم بأية مستجدات فور  .ممكنة معلومات وبأوفى وقت أسرع في الوزارة إلعالن لالستجابة بوسعنا ما بذلنا لقد

 وصولها إلينا. 

 

 . ممتعة شتاء عطلة وألسركم لكم أتمنى .إاتّباعإرشاداتهيئةالصحةالعامةيرجى من الجميع  

 

 تحياتي، خالص مع

 تايلور - كاميلويليامز

 __مديرةالتعليم


