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 27/3/2020         مور األأولياء الطلبة وأعزائي 

 مي خطة استمرارية التعلالموضوع: 

 

  ية ستمرارا تضمن    خطط  صياغةننتهي من    حتى  صبر ما أبدوه من  على  وذويهم  بة  جميع الطل الى  شكر  نتقدم بال، نود أن  نهايتها  على  عطلة الربيعاقتراب  مع   

نود أن . التي نمر بها ة العامةي زمة الصحاألبسبب وذلك اليومية، تنا في حياعدة تغيرات مع أن نتكيف علينا يجب ، حيث صعبة فترةنمر ب  جميعا ناأن  ندركنحن . التعليم

 .أولوياتناالصحة والسالمة على رأس  ستكونو األسابيع واألشهر المقبلة ، خالل لدعم العائالت  موجودة  والتعليم مديرية التربيةأن  منطمئنك

ى وحت    2020/    3/    17  تاريخ اعتباًرا من  في المدارستعليق الدراسة  ب المحافظة    في  سلطاتالقامت  فقد  ،  آخر المستجداتفي نشرة سابقة ب أخبرناكم  كما  و 

يرجى االطالع على الخطة المرفقة  .  المستقبل المنظورفي  ها  عسنتب التي  ، وميستمرارية التعلالخطة المديرية  في مديرية تربية النجلي نطلعكم على    وها نحن.  إشعار آخر

 .واقع تعليمي جديداالنتقال الى الجميع على تساعد معلومات ذلك كو المخصص لكل منها والجدول الزمنيغطيتها المواضيع المراد ت تحتوي على التي 

هدفنا األول تلبية االحتياجات األساسية للطالب واألسر مع  حيث . يراعي ظروف الطلبةمرن تعليمي اسلوب لقد أمضينا األسبوعين الماضيين في تطوير  

ثم . مي التعلل للحديث عن امج الفتم تلبية هذه االحتياجات األساسية، ت أنه إذا لم كتربويين نحن ندركك . العامة والسالمة يالصح مجال الفي دعم الالتركيز على توفير 

  نظام  لتعديلسنبذل قصارى جهدنا  حيث، التقليدي مي التعلالحفاظ على  بما هو أبعد من مجردالقيام أال وهو  لطالبالخاص باهدفنا التعليمي تحقيق الى  بعد ذلك ننتقل

 . بفي الوقت المناسدعم المبدعين ، وإيجاد فرص تعليمية جديدة، ومي التعل

من  ابدءعبر الهاتف والبريد اإللكتروني  أهالي الطلبةالتواصل مع ب المعلمون  سيقومفي المنزل ،  بنائهملتعليم أ االستعداد ليكونوا على العوائللمساعدة  

طفلك  الخاصين ب   حتياجات والدعماالبسيطة تتعلق ب يرجى االستعداد لإلجابة على أسئلة  لذلك،    .مي للتعل  جمع المعلومات الالزمة لمواصلة التخطيطلذلك  ، والقادماألسبوع  

ممن يعملون ألولياء أمور الطلبة بالنسبة (. الخدمات األساسية ، واحتياجات التعلم المتنوعة ، واالحتياجات التكنولوجية قطاع لعاملين فيامثل رعاية أطفال )عائلتك ب و

 جهد المزيد من الهناك . احتياجاتهم سداألطفال ل  هؤالء  رعايةالقائمين على العمل مع ستقوم بالتواصل و مي التعلو مديرية التربيةفان ،  الخدمات األساسيةفي قطاع 

أساسية ، وأدوات تعليمية مصادر ومن أغراض ابنائهم ألخذ حاجيات المدرسة الذهاب الى بالنسبة للعائالت التي ترغب في أما  .تقديم هذه الخدمةللتخطيط و المطلوب

خالل األسبوع  .  الخطط والجداول الزمنيةوضع  بمجرد االنتهاء من  الى أولياء األمور  هذه المعلومات    بايصالستقوم المدارس  .  ادارة المدرسةمن خالل  ذلك  تنظيم  سيتم  ف

 . المدرسةادارة مسبقًا مع  ب ذلكتم ترتي  اذا  اال، كان إلى المدرسة ألي سببعدم الذهاب  األمورالطالب وأولياء  يجب على ، الذي يلي عطلة الربيع األول

 

 



Page 2 of 2 
 

  

 

تحتوي على  والتي س 2020/  4/  6 بتاريخاألسبوع الذي يبدأ خالل  كمئ مدرسي أبنالكتروني من اإلبريد بالأو رسائل /و هاتفية  مكالماتتلقي أن ت توقع  

  مستمرة  يميةفرص تعلم بتوفير 2020/  4/  13الذي يبدأ بتاريخ  بحلول األسبوع، كما سنقوم مي التعل يةحول استمرارتدور تعليمية ومعلومات عبر اإلنترنت مصادر 

 .لطالبنا بناًء على المعلومات التي جمعناها خالل األسبوعين السابقين

  الصادرة سواء من مديرية التربية والتعليم   تحتوي على آخر المستجدات  أسبوعيةنشرة  إرسال  فاننا سنستمر في  الشهرين الماضيين،  جرت العادة خالل  كما   

آلخر المستجدات من مدرسة أبنائكم  توقع تلقي تحديثاتأن ت ذلك، يمكنك وعالوة على .  وذلك بمجرد صدورها  ةي صحفريزر الهيئة من وزارة التربية والتعليم أو من   أو

مضي قدًما، إذا وبينما نحن نسعى لل .المدرسةة  معلمي ابنائك أو مع ادار، فال تتردد في التواصل مع  أي شيئ يدعو للقلقأو  ي سؤال  إذا كان لديك أ.  كالمعتادأو مدرسيهم  

،  منك التحلي بالصبر  نرجوا . feedback@sd35.bc.caكتروني إلى الابريد رسالة بالإرسال  الرجاء، هناك شيئ يقلقكأو ي سؤال يتعلق بالتربية والتعليم كان لديك أ

فاننا لم نمر مسبقا بموقف  كما نعلم جميعًا ، و . األسبوع األولبة على جميع أسئلتكم خالل جايستطيعون االوالموظفين قد ال  والمدرسين المدرسةاداريي أن وادراك 

 .همسنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا لدعم طالبنا وعائالت ومع ذلك ، مشابه

.  ئية للطالب غذافي تقديم الوجبات الستمرار لال التعليمية مؤسسة منطقة النجليمع بالشراكة  تعملمديرية التربية والتعليم أن  مأود أيًضا أن أخبرككما  

لذلك، اذا كانت لديك الرغبة في مساعدة هذه العائالت، نرجو منك . محالت البقالةأي عائلة محتاجة ببطاقة مالية مسبقة الدفع الستخدامها لدى ستقوم المؤسسة بتزويد و

 .هناالوجبات الغذائية  التبرع عبر االنترنت الى برنامج

نعلم أن طالبنا  .لذلك نطلب من الجميع االستمرار بالتحلي بهذه الصفات وتشجيعها. ناات مجتمعوالرعاية التي تتحلى بها دعم المدى لطالما رأينا جميعا  

 . سنتمكن معا من اجتياز هذه المرحلةمن أننا  ونواثق نحنوموظفينا وعائالتنا يتمتعون بالمرونة و
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 جورد ستيوارت 

 المشرف العام على مدارس التربية والتعليم في النجلي  

 

 

 

 


