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أيلول وأرغب في أن أقدم لكم آخر األخبار لهذا األسبوع في شأن أمور ثالثة ال غير.  /من والعشرين من سبتمبراليوم هو الثا
وكذلك أود إبالغكم بآخر أخبار كوفيد وأرغب أيضا في تناول سية وعدد الطالب  رار على السنة الدأهمية يوم الثالثين من سبتمب

 هذا الشأن. ا وصلنا إليه في وم متعدد الوسائلالتعلم 
 

وهو تاريخ هام للغاية للمنطقة التعليمية وكافة المناطق التعليمية  بتمبر/أيلولسالتحدث عن الثالثين من أوال وقبل أي شيء، أود 
السنة الدراسية وتحديد كم التمويل المخصص   سيبدئون يع عدد الطالب الذين في بريتيش كولومبيا. هذا التاريخ هو تاريخ تجم

الذين  ة يدارس وموظفي المنطقة التعليمامتناني لكافة المعلمين والموظفين وإداري المأن أوجه تحياتي و  للسنة الدراسية. لذا أود 
ننا على استعداد لبدء الدراسة. بعد  مدرسة جواره وأبيلتحق سطفالنا  بذلوا قصارى جهدهم كي يضمنوا أن أكبر عدد ممكن من أ

 م. بذلتوبكامل طاقتها. لذا أتوجه بالتحية لكم على ما  يةالسنة الدراسستبدأ ول، سبتمبر/أيل 30 مرور
 

استعراض الجزء الثاني يتعلق بكوفيد. أود اإلشارة إلى بضع أمور، وأنا أعلم أنني ذكرت هذا من قبل، إال أنني أرغب في  
إن . «يك خطاب تعرضمتى ال يرسل إلوكذلك » «متى تتسلم المدرسة خطاب تعرضالبروتوكول مرة أخرى وأتحدث عن »

درسة،  د الهيئة الصحية وجود حالة، إنهم الجهة التي تبلغنا بوجود حالة مصابة في المكؤ كما يلي: ت البروتوكول مرة أخرى 
لذا لو كانت ثمة حالة  وهري هو اآلتي: هل كان الشخص معديا حينما كان في المدرسة أم لم يكن ناقال للعدوى. والسؤال الج

إلى المدرسة ولم يكن في المدرسة حينما كان  يذهبو طالب أتعاون مع المدرسة نه شخص يإل لنق متعلقة بمجتمع مدرسة،
تكم. األهمية في مدرس يوجد أي داع كي تخبر المدرسة أنه يوجد حدث متدنيال  ناقال للعدوى، لن يوجد خطاب تعرض.

وال نسمع عن األمر شيء من  ثبت إصابته بكوفيد فحص مختبريا و إشاعة في مدرستك أن شخص ما تسمع يحتمل أن و 
ا األمر بالغ األهمية.  المدرسة، هذا يعني أنه لم يحدث تعرض على اإلطالق في المدرسة حسب تأكيد الهيئة الصحية. هذ

مجتمع   ت اإلجابة بنعم، سوف نرسل خطاب تعرض لموظفي المدرسة وجميعبالطبع هو كما تعلمون لو كانخر الجزء اآل
لذا في كل مرة يتبين فيها تعرض، حسب تأكيد الهيئة الصحية داخل المدرسة، نرسل خطابا. بعد ذلك تجرى مجموعة  المدرسة. 
لوا  المقابالت تستند إلى المقابلة التي أجريت مع الشخص المصاب، وبسببها تعلم الهيئة الصحية من هم الذين تعامهامة من 

مستوى المخاطرة عليهم متدني، على احتمال تعرض    وكانن قرب معه ع لوا عن قرب معه. سوف يرسل إلى الذين تعام
يكونوا  يوجد أيضا األفراد من مستوى المخاطرة المرتفع، أي هؤالء الذين خطاب يطلب منهم مراقبة حالة أعراضهم. و ، شخص

تصل بهم مباشرة وبصفة شخصية الهيئة الصحية وسيطلب منهم عزل أنفسهم تربما بالقرب من شخص تبين إصابته، سوف 
مدرسة بأكملها، وهناك خطاب يوجد خطاب تعرض يرسل لل يوم. إذا يوجد نوعين اثنين مختلفين تماما من الخطابات. 14لمدة 

دني، وسيطلب من من هم في مستوى مخاطرة مرتفع عزل أنفسهم. في مستوى مخاطرة متلمراقبة الذات يرسل إلى من هم 
  نة قدر نعلم أن فترة الحضايوم وفي نهاية األيام األربعة عش 14المدرسة كاملة لمدة  أننا نراقبوبالنسبة لباقي المدرسة ف

الوسائط  سبل لقد صممت مخطط انسيابي صغير وسوف أرفعه إلى . وبالتالي نرفع المدرسة من قائمة مراقبتنا انقضت
حتى يمكن للجميع رؤيته. هذا األمر بالغ األهمية، خاصة، حينما تسري الشائعات وتنتشر ويسمع أحدهم عن وجود  االجتماعية 



  غير ناقلحينما كان في المدرسة؟ لو لم يكن الشخص  للعدوى  ناقالهذا الشخص ل كان حالة في مدرسة ما، أهم أمر هو، ه
 وبالتالي ال يوجد خطاب.دوى، ال يوجد تعرض، للع
 

إلى كل من ساهم في األمر. لدينا أنظمة في  أرغب في توجيه شكري الكامل . اليوم يتعلق بالتعلم متعدد الوسائلآخر جزء 
بتدائية ال إلى الصف التاسع. هذا األمر يقدم الفرصة لمدينة سوري للتعلم متعدد الوسائل في المرحلة االو وصرياض األطفال 

  إلى الثاني عشر  صوالو شر اوف من العكافة الطالب في الصففرص التعلم على اإلنترنت للصفوف الثامن والتاسع و وبعض 
طالب سيتلقون   29,000حوالي دينا تعلم متعدد الوسائل. وهذا يعني لمدينة سوري بصفة منطقة تعليمية أن لمتوفر لهم برنامج 

هذا   فعله من قبل.إنه أمر لم يكن الكثير من المعلمين، بل أغلب المعلمين، التعلم عن طريق وسائل متعددة في فصل الخريف. 
جربوها ويفعلوها، ونحن نعلم أيضا أن هذه  لب منهم سبل شرح جديدة وأمور جديدة عليهم تعلمها وأشياء جديدة كي ياألمر يتط

يعابه وأود التعبير عن تقديري  كم كبير من العمل مطلوب من المعلمين است . هذاالفرصة السانحة ليست خالية من التحديات
ائل أن يكون البرنامج المطلوب وسالجميع لنا من ناحية مساعدة برنامج سوري للتعلم متعدد الالتي يقدمها مهنية اللخبرات و ل
نحن نعلم أن المدرسة هي أفضل  تبطا بمدرستنا. نا في عملية االنتقال ألنه يوجد عدد من الطالب نريد أن يظل مر و يساعدو 

 ع معلميهم وهذا هو السبيل الذي نأمل أن يمضي قدما. نحن نريدهم في المدرسة، نحن نريدهم ممكان لألطفال، و 
  

بالشكر للجميع على ما يبذلون من جهد أثناء هذا الوقت  أتوجه   دةكالعالقد أردت أن أبلغكم آخر أخبار هذه األمور الثالثة و 
الطالب وأتطلع إلى السنة   اء جمع أعدادسبتمبر/أيلول بعد انتهين من أن أشهد يوم الثالث عادةي أشد السنيسعدالعصيب. 
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