
 
 
 

ضاء هذا الوقت في  رغب في ق ديسمبر/كانون األول وهو األسبوع األخير قبل إجازة الشتاء وأ 14مرحبا بالجميع. إنه يوم صباح الخير. 
 تناول مكونات ثالثة. ت إرسال رسالة 

كافة أرجاء المنطقة وكل شيء عمله الجميع لمساعدتنا في تنفيذ  مواقعنا في  للمدارسنا وك ةعظيمالمكون األول هو مجرد رسالة شكر  
لم أن هذه السنة كانت سنة . أدرك سبوعين اثنينأمدارسهم ويتطلعون اآلن لعطلة قدرها بينما كان األطفال في مهامنا في فصل الخريف 

تاب الكثيرين قلق وخوف، إال أننا في ذات الوقت شهدنا أمور رائعة تجري في كافة الجميع أمور كثيرة، وانثقل كاهل أ. مثيللها  يسبق
ن وأمور اب إلى حقول اليقطي ضطر األطفال إلى الذهاليقطين إلى المدارس حتى ال ي  إرسالمدارسنا. حينما أتأمل األمور البسيطة مثل 

على كافة الجهود التي بذلت  جزيل الشكر الجميع  نه أمر رائع أن الروح المعنوية في المدارس ظلت عالية. لذا مرة أخرى، أشكرإمثل هذه. 
 األمر لم يكن يسيرا.  نأعلم أللغاية.  شاقةأثناء أوقات 

وأعمال إعادة التنظيم التي  ياء األمور حول مدارسنا االبتدائية لو أأولياء األمور ورسالة إلى  يكمالمكون الثاني هو رسالة شكر موجهة إل
ج مدارسنا  ور التي نفذناها هذه السنة هو إضافة برنامج مختلط إلى برامستجري في شهر يناير/كانون الثاني. كما تتذكرون، واحد من األم

ف ذلك البرنامج هو أن يظل التالميذ ملحقين  أهداأحد  انكهذا البرنامج. تلميذ في  10,000ويوجد أكثر من االبتدائية هذه السنة. 
سوف يستمر البرنامج المختلط، إال أن لدينا  بمدارس جيرتهم وأن يمنحوا الفرصة للعودة إلى مدرسة جيرتهم في شهر يناير/كانون الثاني. 

كانون الثاني، وهي أخبار رائعة.  /الرجوع إلى مدارسهم كي يتلقوا التعليم وجها لوجه في شهر ينايرتلميذ يرغبون اآلن في  1,300أكثر من 
ن يكون لذلك أثر أتلميذ إلى مدارسنا االبتدائية دون  1,300كان تصميم البرنامج دائما أن يكون برنامج مؤقت، إال أننا ال نستطيع إرجاع 

 أنني  ر إالباحتمال هذا األملبرنامج اذا هاألمور في الخريف حينما دشنا  ولياءأأبلغنا البتدائية. مباشر على أمور إعادة تنظيم المدارس ا
د يطرأ عليها إعادة تنظيم في شهر يناير/كانون الثاني.  اسية قر يعلموا أن صفوفهم الد، أن قد يكون أمر مفاجئ لبعض األفرادأدرك أن هذا 

خصصنا فترة بعد ظهر يوم  لهذا السبب . المعتادةالمتئدة بجهودهم االحترازية مساندة والمعلمون موظفي النهض مديرو المدارس ووكالئهم و 
التعلم مستمرا للتالميذ وإجراء أقل قدر من التغييرات قدر اإلمكان. إال أنني أدرك  ظل ي ديسمبر كي نضمن أننا نبذل كل ما بوسعنا كي  11

 نإا. لهذا السبب أتوجه إليكم بالشكر على صبركم مرة أخرى، جميع يناظيم وأن هذا األمر سيؤثر علل إعادة تنأنه سوف يكون ثمة أعما
 هذه السنة لسنة غير معتادة.

هذا   نحن نعلم أن. لكوفيد في مدارس سوري  الجاريةأمور التعرض هو أننا دشنا اليوم موقع إلكتروني تفاعلي يتناول كافة ن األخير و والمك
إال أنه صعب على وجه الخصوص على موظفينا المؤقتين وموظفينا المتنقلين والمعلمين  ، ن على العامةصعب في بعض األحيا األمر

بين المدارس ويحتاجون ألن  حرم المدارس ومرافقها ومن يتنقلون المؤقت والقائمون على صيانة  CUPEومجلس  ،والمعلمين تحت الطلب
منطقة  . إنه مذكور على صفحة نا الشبكي الخاص بنالهذا السبب استحدثنا موقعث هذا. و حد تواريخيد و ض لكوفوا مكان حدوث تعر لميع
الموقع يمكن تصفية . «النشطةالتعرضات  – active exposures، تحت عنوان »19-، تحت لسان كوفيدلرئيسيةا وري التعليميةس

ع على القائمة الكاملة ألي حاالت تعرض بهذه الطريقة. يمكنك في أي يوم كان البحث االطالمعلوماته وهو موقع تفاعلي ويمكنك  
 واالطالع على ما الذي جرى في هذه المنطقة التعليمية.

https://www.surreyschools.ca/covid19/ActiveExposures/Pages/default.aspx


 
 
 

ت بأقصى أعلموا أننا ننفذ هذه التغييراإنه شكر ضخم. تابعوا أعمال إعادة التنظيم وأي أثر لذلك على طفلكم، و  .ةهذه هي المكونات الثالث 
كنت   إنزيل إلى المدارس التي أنجزت كل هذا العمل. وفي النهاية، قدر من الرعاية في المرحلة االبتدائية ومرة أخرى نتوجه بالشكر الج

الموقع التفاعلي الذي يتناول حاالت تعرضنا النشطة حتى يكون عامة الشعب على اطالع كاف ترغب في ذلك، ألق نظرة على 
 بالمستجدات.

 سالمتكم. أتمنى أن تتمتعوا بعطلة الشتاء التي تستحقون. حافظوا على 
 مع السالمة.

 

 


