
 كانون الثاني/ینایر 4كارلتون تعمد إلى التعلّم عن بُعد في  -مدارس مجلس مدارس منطقة أوتاوا : ھام
 

 كارلتون األعزاء، -إلى عائالت طالب مجلس مدارس منطقة أوتاوا 
 

سیؤثّر ذلك على المدارس، إذ لن یرجع . 19-حكومة أونتاریو إغالق على مستوى المقاطعة برّمتھا لوقف انتشار كوفید أعلنتالیوم، 
 .كانون الثاني حسب المخطط/ینایر 4لى المدارس للتعلّم الشخصي في الطالب إ

 
 كارلتون لھذه االحتمالیة، لذا سینتقل التعلّم الشخصي في جمیع المدارس األساسیة والثانویة -لقد خطط مجلس مدارس منطقة أوتاوا 

لطالب المسّجلون في التعلّم اإللكتروني، فسیواصلون جدولھم أما ا. إلى التعلّم عن بُعد تحت إشراف معلّم بعد عطلة الشتاء التابعة للمجلس
 .كانون الثاني/ینایر 4االعتیادي بدًءا من 

 
 :كانون الثاني/نستعرض فیما یلي ما المتوقّع في شھر ینایر

 
  :المدارس األساسیة

 .2021كانون الثاني /ینایر 8كانون الثاني إلى یوم الجمعة /ینایر 4التعلّم عن بعد من یوم االثنین  سیُقّدم •
د استراحة الطعام یوقت بدء ووقت انتھاء الیوم الدراسي، ومواع(خالل فترة التعلّم عن بُعد، سیُتّبع الجدول المدرسي  •

 ).واالستراحات األخرى
و  المتزامنینلتعلّم سیخطط تعلّم الطالب یومیًا وفقًا للمتطلبات الیومیة للوزارة فیما یخّص التعلّم، وذلك باستخدام التدریس وا •

  :غیر المتزامنبن
 دقیقة من فرص التعلّم المتزامن 180 -طالب الروضة  •

 في الیوم خالل جدول الحصص المعتاد) دقیقة تعلّم غیر متزامن 120(
 75(من فرص التعلّم المتزامن  225 -من الصف األول إلى الصف الثامن  •

 في الیوم خالل جدول الحصص المعتاد) تعلّم غیر متزامندقیقة 
 .سیتفقّد المعلمون الحضور الیومي •
 .على دعم االنتقال إلى التعلّم عن بُعدن الثاني كانو/ینایر 4سیكون التركیز في  •
 .أو قبل ذلك 2021كانون الثاني /ینایر 4من المتوقّع أن یتلقّى األھالي رسالة عبر البرید اإللكتروني من معلم الطفل في  •
 .كانون الثاني/ینایر 11تُستأنف الحصص ذات الحضور الشخصي في یوم االثنین أن  المخططمن  •

 

 :الثانویةالمدارس 
 .2021كانون الثاني /ینایر 22كانون الثاني إلى یوم الجمعة /ینایر 4التعلّم عن بعد من یوم االثنین  سیُقّدم •
 :سیُعّدل الجدول الیومي خالل فترة اإلغالق إلتاحة •

o  تعلّم الدفعتین)A  وB (معًا  
o تدریس كال المادتین یومیًا 
o  دقائق 112.5تدریسیتین مدة كل منھما سیحصل الطالب یومیًا على فترتین. 

ل الحضور الیومي •  .سیُسجَّ
كانون الثاني /ینایر 4من المتوقّع أن یتلقّى الطالب واألھالي وأولیاء األمور رسالة من المدرسة عبر البرید اإللكتروني، في  •

االنتقالیة، بما في ذلك معلومات لمن ھم بحاجة أو قبل ذلك، لتزویدھم بمعلومات مفّصلة حول الجدول المدرسي والفترة  2021
 .إلى جھاز

) VLE(أو بیئة التعلّم االفتراضي  Google Classroomتفقّد كانون الثاني /ینایر 4یوم االثنین ینبغي على الطالب في  •
 .مستجدات التي ینشرھا المعلم واالستعداد للتعلّم عن بُعدلالطالع على آخر ال

كانون الثاني /ینایر 25من المخطط في الوقت الحالي استئناف الحضور الشخصي إلى الحصص في األسبوع الذي یبدأ في   •
2021.  

 

لون في حصص برنامج التعلیم الخاص  الطالب المسجَّ
 .االحتیاجات الخاصة في التعلیم خالل ھذه الفترةسیواصل معلّمو الصف دعم الطالب ذوي  •
. ال یزال الطالب المسّجلون في صفوف البرامج المتخصصة یتعلّمون متّبعین النموذج المختلط، وسیبقى الحال على ما ھو علیھ •

   .كانون الثاني، من المتوقّع أن یبدأ ھؤالء الطالب تعلّمھم مع التركیز على التعلّم عن بُعد/ینایر 4في 

https://news.ontario.ca/en/release/59790/ontario-announces-provincewide-shutdown-to-stop-spread-of-covid-19-and-save-lives
https://news.ontario.ca/en/release/59790/ontario-announces-provincewide-shutdown-to-stop-spread-of-covid-19-and-save-lives
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020/elementary_school
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020/elementary_school
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020/elementary_school
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020/elementary_school
https://ocdsb.ca/our_schools/novel_coronavirus_information_for_parents/learn_at_home/return_to_school_plan_2020/elementary_school
https://sites.google.com/ocdsb.ca/ocdsb-student-portal/home


) ة(خصصة، معلومات إضافیة من معلمتمن المتوقّع أن یتلقى آباء وأولیاء أمور الطالب، المسجلین في صفوف البرامج الم •
 .أو قبل ذلك 2021كانون الثاني /ینایر 4الصّف في 

 

 برامج الیوم الممتد ورعایة األطفال
كانون الثاني، /ینایر 8إلى  4كارلتون من  -دارس منطقة أوتاوا التابعة لمجلس م) EDP(ستُغلَق برامج الیوم الممتد  •

 .كانون الثاني/ینایر 11وستُستأنف في 
البرامج الخاصة بالرّضع واألطفال حدیثي المشي واألطفال في مرحلة ما قبل التعلیم المدرسي، التي یدیرھا طرف ثالث من  •

 .لقیود، یُرجى مراجعة مزود الخدمات الخاص بك مزودي الخدمات، یمكنھا مواصلة التشغیل ولكن مع الخضوع
كارلتون الخاصة بالرضع واألطفال حدیثي المشي ستفتح أبوابھا خالل األسبوع الممتد  -برامج مجلس مدارس منطقة أوتاوا  •

 .كانون الثاني فصاعًدا/ینایر 8إلى  4من 
ستُستأنف . كانون الثاني/ینایر 8إلى  4ومراكز األسرة إلى تقدیم الخدمات االفتراضیة من  Early ONستنتقل مراكز  •

   .كانون الثاني/ینایر 11النشاطات التي تطلب الحضور الشخصي في 
 

 المكاتب اإلداریة
من بعض الموظفین  كارلتون ستبقى مغلقة أمام العامة مع دخول عدد محدود -المباني اإلداریة لمجلس مدارس منطقة أوتاوا  •

 .المعینین
 

إذا استجّد أمر ما خالل عطلة الشتاء، سنعلمكم . لقد بذلنا ما بوسعنا لالستجابة إلعالن الوزارة في أسرع وقت وبأوفى معلومات ممكنة
   .بالمستجدات من خالل تحدیث إضافي

 
أتمنى لكم وألسركم  .حاجة إلى اتّباع إرشادات ھیئة الصحة العامةإعالن الیوم ھو تذكیر ھام حول ال. من تحدیات ھذا العامالجمیع عانى 

   .عطلة شتاء تتمتّعون خاللھا باألمان والصحة
 

 مع خالص تحیاتي،
 تایلور -كامیل ویلیامز 

 التعلیم مدیرة
 


