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اضية   نموذج مجلس مدارس منطقة يورك لالنتقال إىل المدرسة االفتر

 إىل األرس العزيزة،
لقد خططنا بنشاط للعام الدراسي المقبل، وبينما يتوجه معظم الطالب اآلن . آذار آمنة وممتعة / نأمل أن يتمتع أطفالكم بعطلة مارس  

 
ً
 لوجه)إىل المدرسة شخصيا

ً
نت(وجها ي أن يواصل أطفالهم التعلم عبر اإلنبر

 
أعلنت حكومة . ، فإننا ندرك أن بعض العائالت قد ترغب ف

ي تقديم التعلم االفبر 
 
 أن مجالس المدارس يجب أن تستمر ف

ً
ي للطالب خالل العام الدراسي أونتاريو مؤخرا

وبناء عىل . 2023-2022اض 
 لوجه مجلس مدارس منطقة يورك ، يوفر2023-2022ذلك، فبالنسبة للعام الدراسي 

ً
م وجها

ّ
ي من خالل  (F2F) التعل

اض  والتعليم االفبر
اضية ابتدائية اضية ثانوية (EVS) مدرسة افبر ي العام المقبلال تشمل خططنا التعلم . (SVS) ومدرسة افبر

 
 . الهجي   ف

 
ً
تاد المدرسة شخصيا  لوجه)إذا كان طفلكم ستر

ً
ي العام المقبل، فال داع التخاذ أي إجراء ( وجها

 
 . ف

ي العام الدراسي 
اضية ف  ، أو أردتم الحصول عىل مزيد من المعلومات حول مدارسنا 2023-2022إذا أردتم أن يلتحق طفلكم بمدرسة افبر

اضية، يرجر مواص  . لة القراءةاالفبر

اضية االبتدائية  المدرسة االفتر

نت  : للطالب الملتحقي   بالمدرسة عبر اإلنبر
ي ذلك الفسحة  ●

 بما ف 
ً
 نموذجيا

ً
 دراسيا

ً
 يتبع يوما

ً
 يوميا

ً
ات الراحة)سيتلقر الطالب جدوال   . ووقت تناول الغداء ( فبر

ة سيتبع التعلم منهج أونتاريو ويتبع أنماط التدريس المشابهة للفصول  ● الدراسية العادية مثل فرص التعلم للمجموعات الصغب 
ي الصف

ة، مع تفاعل الطالب مع معلمهم وزمالئهم ف   . والكبب 
 من أصل  180سيحصل طالب رياض األطفال عىل  ●

ً
امن)دقيقة من التعلم المباشر  300دقيقة كحد أدن  يوميا ي ( المبر 

ي الزمن الحقيقر
ف 

امن  . (DECE)بكرة ومعلم معي ّ  للطفولة الم( ة)مع معلم ي التعلم غب  المبر 
 (. غب  المباشر )سيستخدم أي وقت متبق ف 

امن)دقيقة من التعلم المباشر  300دقيقة كحد أدن  من أصل  225عىل  8-1طالب الصفوف سيحصل  ● ي مع ( المبر 
ي الزمن الحقيقر

ف 
امن (. ة)المعلم ي التعلم غب  المبر 

 (. غب  المباشر )سيستخدم أي وقت متبق ف 
ي العام الدراسي  ●

ي اللغة الفرنسية ف 
األشة ومتطلبات  / إن أمكن بناًء عىل اهتمامات الطالب  2023-2022يمكن توفب  برنامجالغمر ف 

نامج االختياري. التوظيف ي حالة عدم توفر برنامج. حتر يغلق نموذج االنتقال، ال يمكننا ضمان توفب  هذا البر
ي اللغة الفرنسية  ف 

الغمر ف 
 
ً
اضيا ي العام الدراسي التاىلي  ، سيتمكن طفلك من معاودة الدخول إىل برنامجافبر

 لوجه ف 
ً
ي اللغة الفرنسية وجها

 . (2023-2024) الغمر ف 
ية كلغة ثانية ● ية (ESL) سيتمكن الطالب الذين يحتاجون إىل برنامج اللغة اإلنجلب    . من الوصول إىل أنواع دعم اللغة اإلنجلب  
ي التعلم  االحتياجات التعليمية الخاصة يحظ  دعم الطالب ذوي  ● ي كال نموذجر

دعم  سيواصل طاقم التعليم الخاص. باألولوية ف 
ي كال النموذجي   

ي شهر سبتمبر  . الطالب ف 
اضية بأش الطالب  / ف  الذين لديهم خطط تعليم فردية أيلول، ستتصل المدرسة االفبر

ي فصول مجتمع التعليم الخاص من خالل . للتشاور بشأن خطة التعليم الفردي الخاصة بأطفالهم
سيتم االتصال بأش الطالب ف 

اضية عبر تطبيق 
نت” غوغل كالس روم“مدرستهم االفبر  . وتفاصيل االجتماع عبر اإلنبر

اضية لمزيد من المعلومات، يرجر زيارة   . للعائالت  األسئلة الشائعة حول المدرسة االفبر

اضية الثانوية   المدرسة االفتر

ات مدتها  12-9يتلقر طالب الصفوف  ●  من أرب  ع فبر
ً
 مكونا

ً
 نموذجيا

ً
 زمنيا

ً
 يتبع جدوال

ً
 يوميا

ً
كة 75جدوال ة غداء مشبر  . دقيقة وفبر

ة من  ● امن)دقيقة من التعلم المباشر  60دقيقة ما ال يقل عن  75ستتضمن كل فبر  (. المبر 
ة سيتبع التعلم منهج أونتاريو ويتبع أنماط التدريس المشابهة للفصول الدراسية العادية  ● مثل فرص التعلم للمجموعات الصغب 

ي الصف
ة، مع تفاعل الطالب مع معلمهم وزمالئهم ف   . والكبب 

من المهم مالحظة،  . 12-9ويتوفر عدد محدود من المقررات االختيارية من الصفوف  12-9تقدم المقررات اإلجبارية من الصفوف  ●
ستتبع المدرسة الثانوية . قرر وقد ال يتم تقديم بعض المقرراتمثل أي مدرسة، أن طلب الطالب سيؤثر عىل التخطيط المستمر للم

ي تتبع تقويم العام الدراسي العادي
اضية نفس تخطيط المقررات وتخطيط الجداول الزمنية مثل المدارس التر  . االفبر

https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school/elementary-virtual-school
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اضية الثانوية يشّجع العائالت والطالب عىل مراجعة  ● نامج المتخصصة االختيارية،   تقويم دورة المدرسة االفبر  لعدم توفر البر
ً
نظرا

ي ذلك التنسيب المتقدم، والبكالوريا الدولية، والفنون، و
 
ي اللغة الفرنسيةSHSMبما ف

 
بية الخاصة . ، والغمر ف تتوفر جميع فصول البر

 . 12-9من الصفوف 
ي التعلم  االحتياجات التعليمية الخاصة يحظ  دعم الطالب ذوي  ● ي كال نموذجر

 
دعم  سيواصل طاقم التعليم الخاص. باألولوية ف

ي ك
 
ي شهر سبتمبر  . ال النموذجي   الطالب ف

 
اضية بأش الطالب الذين لديهم خطط تعليم فردية  / ف أيلول، ستتصل المدرسة االفبر

ي فصول مجتمع التعليم الخاص من خالل   . للتشاور بشأن خطة التعليم الفردي الخاصة بأطفالهم
 
سيتم االتصال بأش الطالب ف

اضية عبر تطبيق 
نت ”غوغل كالس روم“مدرستهم االفبر  . وتفاصيل االجتماع عبر اإلنبر

الذي يتم الوصول   MyPathway Planner حساب الوصول إىل معلومات المقررات عن طريق  12-9يمكن لطالب الصفوف  ●
من المهم مالحظة أنه لن تتوفر جميع المقررات وأنه ال يتم تقديم جميع  . إليه من خالل تسجيل الدخول إىل موقع مجلس المدارس

ي ذلك طلب الطالب
 
ات بما ف ات حيث تعتمد عروض المقررات عىل عدد من المتغب  ي جميع الفبر

 
 . المقررات ف

ي يشّجع الطالب واألش الذين لد ●
ي تتطلب مقررات محددة عىل االتصال بموظق 

يهم أسئلة حول خيارات ما بعد المرحلة الثانوية التر
ي مدرستهم الحالية

ي اإلرشاد لمناقشة أي أسئلة تتعلق بمسار اختيار  . اإلرشاد ف 
يمكن لجميع الطالب تحديد مواعيد مع موظق 

 . المقررات
ي كما أوضحت الوزارة، ال يمكن استخدام المقررات  ●

ون  اضية للحصول عىل رصيدي التعليم اإللكبر ي المدارس االفبر
ي تدّرس ف 

التر
 . سيتم إرسال مزيد من المعلومات حول هذا المتطلب إىل جميع العائالت هذا الربيع . المطلوبي   للتخرج

●  
ً
اضيا ي المناهج الدراسية افبر

كة ف   . ستقدم النوادي والفعاليات المشبر
اضية الثانوية التابعة ل مجلس مدارس سيقوم الطالب المتخرجون المتقد ● مون إىل الجامعة أو الكلية بذلك من خالل المدرسة االفبر

 . عىل الدبلومة "YRDSB's Secondary Virtual School" وسيظهر اسم المدرسة منطقة يورك
اضية ●  . سيتمكن الطالب المتخرجون من حضور حفل تخرج المدرسة الثانوية االفبر

اضية يرجر زيارة  لمزيد من المعلومات،  . للعائالت  األسئلة الشائعة حول المدرسة االفبر

اضية  نموذج االنتقال إىل المدرسة االفتر

اضية  ي االنتقال إىل المدرسة االفبر
اضية مخصص لطالب مجلس مدارس منطقة يورك الراغبي   ف  نموذج االنتقال إىل المدرسة االفبر

األوصياء، ويجب إكمال نموذج انتقال  / هذا النموذج مخصص ليكمله األهل. 2023-2022االبتدائية أو الثانوية لكامل العام الدراسي 
اضية لمجلس مدارس منطقة يورك نتقال إىل إحدى المدارسمنفصل لكل طفل يطلب اال  يرجر مناقشة األمر مع طفلكم قبل إرسال . االفبر

اضية هذا   . نموذج االنتقال إىل المدرسة االفبر

ي مسؤوليات صنع القرار أن تتوصل إىل اتفاق قبل إكمال هذا النموذج
ي تشاركت ف 

يجب  عند اختيار نموذج التعلم،. يجب عىل العائالت التر
ي النموذج المحدد للعام الدراسي بأكمله

 . أن يتوقع الطالب والعائالت البقاء ف 
ً
ي هذا الوقت قد يمثل تحديا

نحن ندرك أن اتخاذ هذا القرار ف 
ي مدرسي فعال وداعم 

ورية لوضع جدول زمت   . للعائالت، ولكن هذه المعلومات ض 

ا / إذا أردتم أنتم  ي االلتحاق بالمدرسة االفبر
نموذج االنتقال  ، يرجر إكمال 2023-2022ضية االبتدائية أو الثانوية للعام الدراسي طفلكم ف 
اضية  .   إىل المدرسة االفبر

 من مالحظة هامة: 
ً
اضية متاحا  أبريل/نيسان.  7حتر مارس/آذار  31سيكون نموذج االنتقال إىل المدرسة االفبر

اضية، ستتلقر   يؤكد  بعد إرسال نموذج االنتقال إىل المدرسة االفبر
ً
ونيا  إلكبر

ً
اضية   بريدا أنك قدمت نموذج االنتقال إىل المدرسة االفبر

 للعام الدراسي 
ً
اضيا ، يرجر إعادة إرسال نموذج  . 2023-2022للتعليم افبر ي

ون  يد اإللكبر  عند تلقيك رسالة تأكيد بالبر
ً
إذا الحظت خطأ

ي 
اضية الجديد قبل إغالقه ف    . 2022نيسان  / أبريل 7االنتقال إىل المدرسة االفبر

ي للعام الدراسي  : ةمالحظة هام
 . بأكمله 2023-2022سيستخدم أحدث إرسال كقرارك النهان 

https://www2.yrdsb.ca/sites/default/files/2022-03/Secondary-Course-Offerings-for-SVS-Students.pdf
https://www2.yrdsb.ca/about-us/covid-19/special-education-supports
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://mypathwayplanner.yrdsb.ca/LoginFormIdentityProvider/Login.aspx?ReturnUrl=%2fLoginFormIdentityProvider%2fDefault.aspx
https://www2.yrdsb.ca/schools-programs/virtual-school
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://forms.yrdsb.ca/SecondaryLearningModelForm/
https://docs.google.com/document/d/1RoqK5PzQS39mYRNnMYtanfa5xWWbc0k72BVSmrm3OaU/edit
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 لوجه طوال العام الدراسي  : مالحظة هامة
ً
نحن نعلم أن لدى العائالت . بأكمله 2023-2022ال يلزم أي تقديم لكي يحض  الطالب وجها

العديد من األسئلة حول العودة إىل المدرسة، وسنواصل مشاركة المعلومات معكم حال توفرها، وسنشارككم المعلومات ومقاطع الفيديو 
ي لمجلس مدارسنا عىل 

ون   . reopening-sb.ca/schoolwww.yrdوالموارد عىل الموقع اإللكبر

 مع خالص التحية،
يسكو   Louise Siriskoلويز سب 
 مديرة التعليم

ي هذا النموذج بموجب سلطة قانون التعليم **
 
ي يتم جمعها ف

جمع المعلومات التر
ُ
ستخدم من قبل مجلس مدارس منطقة يورك RSO 1990 ،c E.2 ،s.8.1 ت

ُ
، وست

 لقانون البلديات لحرية المعلومات وحماية الخصوصية، . لإلدارة العامة لمدارسنا 
ً
ي هذا النموذج وفقا

 
ي تم جمعها ف

صان جميع المعلومات الشخصية التر
ُ
 ,.R.S.Oست

c, 1990 .M.56, s .29 . ي هذا النموذج إىل
 
 . earch.services@yrdsb.caresيمكن توجيه أي أسئلة بخصوص جمع المعلومات ف

http://www.yrdsb.ca/school-reopening
mailto:research.services@yrdsb.ca

