التعليم من رياض األطفال ى
حت الصف  12أثناء كوڤيد19-

اس .2021-2020
إرشادات وخطط للطالب خالل العام الدر ي

لمحة عامة
ً
نوفمب
اعتبارا من 30
ألبتا -
ر
ام  -عىل مستوى مقاطعة ر
قيد إلز ي
طالب الصفوف 12-7
المبل من  30نوفمب إىل  8يناير ،باستثناء ر
• االنتقال إىل الدراسة ب ز ز
فبة العطلة الشتوية *
ر
• استئناف الدراسة بالمدرسة  11يناير
اس .يمكن
• امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية الكندية اختيارية لبقية العام الدر ي
للطالب وأرسهم اختيار كتابة االختبارات أو الحصول عىل إعفاء المتحانات يناير وأبريل
ويونيو وأغسطس .2021
طالب الصفوف من رياض األطفال إىل الصف 6
• وهذا يشمل رياض األطفال وخدمات الطفولة المبكرة
• استمرار الدارسة بالمدارس وبرامج الطفولة المبكرة ر
حت عطلة الشتاء المقررة (ميعاد
ديسمب ز يف أغلب المدارس*)
العطلة 18
ر
• االنتقال إىل الدراسة ب ز ز
المبل بعد عطلة الشتاء و ر
حت  8يناير
• استئناف الدراسة بالمدارس  11يناير
* المدارس لديها جداول مختلفة للعطلة الشتوية ،تحقق مع مدرستك للحصول عىل
التفاصيل.

Classification: Protected A

البامج التعليمية الممتدة
دعم الطالب ذوي اإلعاقة وطالب ر
ز ر
ً
شخصيا بالمدرسة لجميع الطالب ذوي اإلعاقة
تلق الدعم والخدمات
يمكن االستمرار يف ي
البامج التعليمية المتخصصة والممتدة ( (outreachالذين يحتاجون إىل الدعم
وطالب ر
والخدمات زف أي صف وال يمكن تلبية احتياجاتهم من خالل التعلم ب ز ز
المبل ،وذلك بغض
ي
ز
ز
النظر عن التحوالت الحالية إىل الدراسة بالمبل من قبل وبعد عطلة الشتاء.

رز
المسؤولي
كبب
• استند هذا اإلعفاء من الدارسة الشخصية بالمدارس إىل نصيحة ر
رز
الطبيي ز يف وزرارة الصحة.
• بالتشاور مع أولياء األمور ،من المتوقع أن تستمر المدارس ز يف تزويد الطالب ذوي
اإلعاقة بالخدمات والدعم الذي يحتاجون إليه.
• يجب عىل الوالدين العمل مع معلمهم ومدير المدرسة بشأن ر
البتيبات المناسبة.

لموظف المدارس
ترتيبات العمل
ي
سلطات المدرسة المحلية ،باعتبارهم أصحاب العمل ،مسؤولة عن القرارات المتعلقة
بمواصلة طاقم المدرسة العمل بالمدرسة أو العمل من ز ز
المبل.
يجب أن تستمر قرارات ونهج سلطات المدرسة ز يف اتباع إجراءات الصحة والسالمة المهنية
تدابب الصحة اإلقليمية.
باإلضافة إىل
ر

Classification: Protected A

