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أعزائي الطلبة وأولياء األمور
الموضوع :خطة استمرارية التعليم

مع اقتراب عطلة الربيع على نهايتها ،نود أن نتقدم بالشكر الى جميع الطلبة وذويهم على ما أبدوه من صبر حتى ننتهي من صياغة خطط تضمن استمرارية
التعليم .نحن ندرك أننا جميعا نمر بفترة صعبة ،حيث يجب علينا أن نتكيف مع تغيرات عدة في حياتنا اليومية ،وذلك بسبب األزمة الصحية العامة التي نمر بها .نود أن
نطمئنكم أن مديرية التربية والتعليم موجودة لدعم العائالت خالل األسابيع واألشهر المقبلة  ،وستكون الصحة والسالمة على رأس أولوياتنا.
اعتبارا من تاريخ  2020 / 3 / 17وحتى
وكما أخبرناكم في نشرة سابقة بآخر المستجدات ،فقد قامت السلطات في المحافظة بتعليق الدراسة في المدارس
ً
إشعار آخر .وها نحن في مديرية تربية النجلي نطلعكم على خطة المديرية الستمرارية التعليم ،والتي سنتبعها في المستقبل المنظور .يرجى االطالع على الخطة المرفقة
التي تحتوي على المواضيع المراد تغطيتها والجدول الزمني المخصص لكل منها وكذلك معلومات تساعد الجميع على االنتقال الى واقع تعليمي جديد.
لقد أمضينا األسبوعين الماضيين في تطوير اسلوب تعليمي مرن يراعي ظروف الطلبة .حيث هدفنا األول تلبية االحتياجات األساسية للطالب واألسر مع
التركيز على توفير الدعم في المجال الصحي والسالمة العامة .نحن ندركك كتربويين أنه إذا لم تتم تلبية هذه االحتياجات األساسية ،فال مجال للحديث عن التعليم .ثم
ننتقل بعد ذلك الى تحقيق هدفنا التعليمي الخاص بالطالب أال وهو القيام بما هو أبعد من مجرد الحفاظ على التعليم التقليدي ،حيث سنبذل قصارى جهدنا لتعديل نظام
التعليم ،وإيجاد فرص تعليمية جديدة ،ودعم المبدعين في الوقت المناسب.
لمساعدة العوائل ليكونوا على االستعداد لتعليم أبنائهم في المنزل  ،سيقوم المعلمون بالتواصل مع أهالي الطلبة عبر الهاتف والبريد اإللكتروني بدءا من
األسبوع القادم ،وذلك لجمع المعلومات الالزمة لمواصلة التخطيط للتعليم .لذلك ،يرجى االستعداد لإلجابة على أسئلة بسيطة تتعلق باالحتياجات والدعم الخاصين بطفلك
وبعائلتك (مثل رعاية أطفال العاملين في قطاع الخدمات األساسية  ،واحتياجات التعلم المتنوعة  ،واالحتياجات التكنولوجية) .بالنسبة ألولياء أمور الطلبة ممن يعملون
في قطاع الخدمات األساسية  ،فان مديرية التربية والتعليم ستقوم بالتواصل والعمل مع القائمين على رعاية هؤالء األطفال لسد احتياجاتهم .هناك المزيد من الجهد
المطلوب للتخطيط وتقديم هذه الخدمة .أما بالنسبة للعائالت التي ترغب في الذهاب الى المدرسة ألخذ حاجيات ابنائهم من أغراض ومصادر وأدوات تعليمية أساسية ،
فسيتم تنظيم ذلك من خالل ادارة المدرسة .ستقوم المدارس بايصال هذه المعلومات الى أولياء األمور بمجرد االنتهاء من وضع الخطط والجداول الزمنية .خالل األسبوع
األول الذي يلي عطلة الربيع ،يجب على الطالب وأولياء األمور عدم الذهاب إلى المدرسة ألي سبب كان ،اال اذا تم ترتيب ذلك مسبقًا مع ادارة المدرسة.

Page 1 of 2

توقع أن تتلقي مكالمات هاتفية و/أو رسائل بالبريد اإللكتروني من مدرسي أبنائكم خالل األسبوع الذي يبدأ بتاريخ  2020 / 4 / 6والتي ستحتوي على
مصادر تعليمية ومعلومات عبر اإلنترنت تدور حول استمرارية التعليم ،كما سنقوم بحلول األسبوع الذي يبدأ بتاريخ  2020 / 4 / 13بتوفير فرص تعلميمية مستمرة
لطالبنا بنا ًء على المعلومات التي جمعناها خالل األسبوعين السابقين.
كما جرت العادة خالل الشهرين الماضيين ،فاننا سنستمر في إرسال نشرة أسبوعية تحتوي على آخر المستجدات الصادرة سواء من مديرية التربية والتعليم
أو من وزارة التربية والتعليم أو من هيئة فريزر الصحية وذلك بمجرد صدورها .وعالوة على ذلك ،يمكنك أن تتوقع تلقي تحديثات آلخر المستجدات من مدرسة أبنائكم
أو مدرسيهم كالمعتاد .إذا كان لديك أي سؤال أو أي شيئ يدعو للقلق ،فال تتردد في التواصل مع معلمي ابنائك أو مع ادارة المدرسة .وبينما نحن نسعى للمضي قد ًما ،إذا
كان لديك أي سؤال يتعلق بالتربية والتعليم أو هناك شيئ يقلقك ،الرجاء إرسال رسالة بالبريد االكتروني إلى  .feedback@sd35.bc.caنرجوا منك التحلي بالصبر،
وادراك أن اداريي المدرسة والمدرسين والموظفين قد ال يستطيعون االجابة على جميع أسئلتكم خالل األسبوع األول .وكما نعلم جميعًا  ،فاننا لم نمر مسبقا بموقف
مشابه ،ومع ذلك سنسعى جاهدين لبذل قصارى جهدنا لدعم طالبنا وعائالتهم.
كما أود أيضًا أن أخبركم أن مديرية التربية والتعليم تعمل بالشراكة مع مؤسسة منطقة النجلي التعليمية لالستمرار في تقديم الوجبات الغذائية للطالب.
وستقوم المؤسسة بتزويد أي عائلة محتاجة ببطاقة مالية مسبقة الدفع الستخدامها لدى محالت البقالة .لذلك ،اذا كانت لديك الرغبة في مساعدة هذه العائالت ،نرجو منك
التبرع عبر االنترنت الى برنامج الوجبات الغذائية هنا.
لطالما رأينا جميعا مدى الدعم والرعاية التي تتحلى بها مجتمعاتنا .لذلك نطلب من الجميع االستمرار بالتحلي بهذه الصفات وتشجيعها .نعلم أن طالبنا
وموظفينا وعائالتنا يتمتعون بالمرونة ونحن واثقون من أننا سنتمكن معا من اجتياز هذه المرحلة.

المخلص

جورد ستيوارت
المشرف العام على مدارس التربية والتعليم في النجلي
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