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حرضات الس يدات والسادة الهمات والآابء،
أ آمل بلك صدق أن تبقوا أنمت وأطفالمك وعائالتمك أ آمنني ،وبصحة جيدة يف هذه الوقات غري املس بوقة.
ان ما حتليمت به أنمت وأطفالمك من حتمس ومرونة يف التعاطي مع مرحةل الانتقال اىل اعامتد نظام التعمل عن بعد اكن دامئا مصدر الهام وتشجيع رائع
حلكومتنا خالل السابيع املاضية.
وابعتباري وزير التعلمي يف أونتاريو ،فأان ملزتم اببقائمك عىل اطالع دامئ عىل التطورات اجلديدة املتعلقة بأ آاثر فريوس كوفيد ،19-وخاص ًة عندما
يتعلق المر برعاية الطفال وبرامج التعمل املبكر ،ووضع العام ادلرايس احلايل .وس تواصل حكومتنا تقدمي ادلمع لمك ولطفالمك أثناء هذه الفرتة
العصيبة.
وتمتثل الولوية القصوى دلى حكومتنا يف سالمة وحصة لك طفل وطالب ،ولك من يقدمون الرعاية وادلمع هلم .وعند النظر يف أي خيارات
للرتحيب بعودة الطالب من جديد اىل اس تئناف منوذج التعلمي داخل جحرات ادلراسة ،سوف تستند قراراتنا اىل السالمة والانتظام ،وتوجهيات
مسؤويل الصحة العمومية .وقد كنا واحضني واثبتني يف الزتامنا بضامن اختاذ لك الجراءات الرضورية محلاية حصة الطالب وسالمهتم ،قبل العودة
اىل جحرات ادلراسة.
وأخذا بعني الاعتبار لهذا املبدأ ،أصدرت حكومتنا أم ًرا بأن تظل لك املدارس العامة يف املقاطعة مغلقة أمام الطالب حىت يوم  31مايو 2020
عىل أقل تقدير.
وقد استند قراران اىل نصيحة اخلرباء املمتثلني يف مدير اخلدمات الطبية بأونتاريو ،وجملس القيادة اخلاص بفريوس كوفيد .19-وعىل الرمغ من أن
التوقعات اليت عرضها خرباء الصحة العامة مؤخ ًرا تبني أننا حنقق تقد ًما ،فاننا يف معركتنا ضد فريوس كوفيد 19-لس نا يف مرحةل تسمح بعودة
الطالب اىل جحرات ادلراسة بثقة وأمان.
وانين أدرك جيدا أن هذا اخلرب حمبط للكثريين منمك .لقد اكن الاهامتم والالزتام من قبل أولياء المور يف أونتاريو اثبتا .ومنذ أن أعلنا لول مرة
تعليق التعمل املبارش يوم  12مارس ،اس متعنا ملا يقوهل أولياء المور يف أحناء املقاطعة بشأن بذهلم ملا يف وسعهم ،لتشجيع أطفاهلم عىل مواصةل
التعمل .وقد اكن أولياء المور والعائالت مصدرا أساس يا لالحساس ابلراحة والطمأنينة يف وقت صدرت خالهل ردود أفعال الطفال عىل حنو فريد
من نوعه ازاء تفيش هذا الوابء العاملي.
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ومنذ بداية اغالق املدارس ،تطورت خطتنا الرامية اىل مواصةل التعمل بشلك ملحوظ وانحج .وقد اس تأنفنا مؤخ ًرا معلية التعمل بقيادة املدرسني يف
املقاطعة ،حيث يمت حاليا تلكيف الطالب ابجناز العامل املدرس ية الرضورية مع حتديد املصادر الواجب اعامتدها لمتكيهنم من مواصةل تعلمهم.
ويف اطار هذه اخلطة ،وضعنا مجةل من التوقعات بشأن مدة العمل مع الطالب يف الس بوع الواحد استنادا اىل مواد التعمل ،والعمل امللكف به
طفلمك من قبل املعمل .وأريد أن أؤكد أن التفيش الوابيئ احلايل لن يكون هل تأثري سلب عىل خترج أي طالب.
وقد وضعت حكومتنا املعيار التايل املقرتح كحد أدىن للتدريس:
• من مرحةل رايض الطفال اىل الصف  :3مخس ساعات من العمل للك طالب يف الس بوع الواحد ،مع الرتكزي عىل القراءة والكتابة
والرايضيات؛
الصفوف من  4اىل  :6مخس ساعات من العمل يف الس بوع الواحد مع الرتكزي عىل القراءة والكتابة ،والرايضيات ،والعلوم ،وادلراسات الاجامتعية؛
• الصفان من  7اىل  10 :8ساعات من العمل يف الس بوع ،مع الرتكزي عىل الرايضيات ،والقراءة والكتابة ،والعلوم ،وادلراسات
الاجامتعية.
• الصفوف من  9اىل  :12ثالث ساعات من العمل للك مسار درايس يف الس بوع للطالب اذلين يدرسون وفق صفوف دراس ية،
وساعة ونصف من العمل للك مسار درايس يف الس بوع ابلنس بة للطالب اذلين ل يدرسون وفق صفوف دراس ية ،مع الرتكزي عىل
ترامك الساعات املعمتدة والتخرج.
واذا اكن من الواحض أن تغريات س تطرأ عىل التجربة التعليية خالل هذه الفرتة ،فانين أتوقع أنه سيمت دمع مجيع الطلبة وارشاكهم يف العملية التعليية
من قبل معلمهيم وابيق العاملني يف قطاع التعلمي .ونريد أن نشكر العاملني يف جمال التعلمي اذلين جتاوبوا مع هذه الظروف غري املعتادة من أجل
ضامن اس مترار حصول طالهبم عىل لك الفرص املتاحة ليتفوقوا وحيققوا اماكنياهتم .واذا اكنت دليمك خماوف ترتبط بكفاية العمل املس ند للمتعلمني
أو احلاجة اىل تواصل جد مكثف ،فاننا نشجعمك عىل التواصل مع املدير أو جملس الدارة يف املدرسة دليمك .ونريد أن نفعل لك يشء ابس تطاعتنا
أثناء هذا التفيش للوابء لنتأكد من حصول طالبنا عىل جتربة تعمل عالية اجلودة.
ولمتكني اطفالمك من الاس تفادة القصوى من الوقت اخملصص لتعليهم فاننا س نح ّول الايم املتبقية واخملصصة للنشاط املهين ( )PAوالاختبار اىل
وقت للتدريس .وهذا من شأنه ضامن مواصةل أطفالمك لتفاعلهم مع مدرس هيم ،واقباهلم ابس مترار عىل التعمل خالل أكرب عدد ممكن من الايم طيةل
هذا العام ادلرايس .ورمبا تكون لك حلظة من وقت التدريس الآن أكرث أمهية من أي وقت مىض ،حىت لو اكن المر يتعلق بيوم أو يومني فقط.
ورمغ اجلهود اليت نبذلها جلعل الوقت اخملصص للتعلمي عن بعد متاحا دلى امجليع خالل فرتة اغالق املدارس ،فان من بني التحدايت اليت لزالت
تواجه الكثري من العائالت هو أن بعض الطالب ـ حىت يف عرصان هذا اذلي يمتزي ابلرتابط العايل يف اجملال الرمقي ـ ل يس تطيعون اس تخدام ش بكة
الننرتت أو التكنولوجيا للولوج اىل برانمج التعمل يف املزنل.
ويرسين أن أبلغمك أن حكومة أونتاريو تعمل مع رشكيت روجرز لالتصالت ( )Rogers Communicationsورشكة أبل ( )Appleللحصول
عىل املساعدة من أجل تلبية الاحتياجات التعليية دلى الطالب والرس أثناء تفيش فريوس كوفيد .19-وقد مت حىت الآن رشاء أكرث من 21,000
هجاز أ آيباد جمهز مس بقا ببياانت لسلكية جمانية مزودة بتقنية التطور طويل المد لرشكة روجرز ( ،)Rogers LTEومت توزيعها عىل الرس
احملتاجة من طرف جمالس ادارات املدارس وذكل مببلغ يزيد عن  75مليون دولر واذلي مت منحه من طرف حكومة املقاطعة من خالل منح
مقدمة لتغطية احتياجات الطالب .كام أن رشكة أبل ( )Appleتقدم د ًمعا مس مت ًرا ابللغتني الفنرس ية والجنلزيية للمعلمني وأولياء المور والطالب،
يمتثل يف مجموعة من املوارد دلمع التعمل والعمل من املزنل .وهذه الهجزة البالغ عددها  21,000مت توزيعها ابلضافة اىل أكرث من  200,000هجاز
مكبيوتر وهجاز لويح قدمهتا جمالس ادارات املدارس للطالب احملتاجني خالل هذه الفرتة.
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كام تعمل رشكة روجرز( )Rogersمع جمالس ادارات املدارس يف أونتاريو لتقدمي خدمات النرتنت عالية الرسعة ومنخفضة التلكفة لفائدة
املس تأجرين املدعومني  ،وأعضاء من رشاكء الساكن يف مجيع أحناء أونتاريو  ،من خالل برانجمها "متصلون من أجل النجاح" اىل جانب مبادرة
"العائالت املرتابطة التابعة حلكومة كندا".
ان رشأاكت من هذا النوع بني جمالس ادارات املدارس ورشاكت التكنولوجيا مثل روجرز لالتصالت ( )Rogers Communicationsورشكة
أبل ( )Appleتبني روح أونتاريو احلقيقية.
ومع اس مترار الزتامنا بتلبية احتياجات الطالب يف العام ادلرايس احلايل ،فقد بدأت حكومتنا ابلفعل يف التخطيط للعام ادلرايس .2021-2020
وابلرمغ من أن هذا العام ادلرايس اكن خمتل ًفا ابلتأكيد عن أي يشء رأيناه من قبل ،فانه يتعني علينا أن نعد أنفس نا حلقيقة مفادها أن املدرسة قد ل
تبدو كام اكنت من قبل ،وقد ل تعود اىل سابق عهدها يف شهر سبمترب القادم.
وابعتبار أن املبدأ اذلي نسرتشد به هو احلفاظ عىل سالمة أطفالمك وحصهتم ،دعوين أؤكد لمك أنه سيتعني عىل املدارس ومراكز رعاية الطفال،
وحافالت املدارس أن ختضع لعملية تنظيف جد مركزة قبل أن تس تعد للرتحيب بعودة الطالب واملتعلمني الصغر س نا اىل أماكهنم الطبيعية .وعىل
الرمغ من أن خطر حدوث العدوى أصبح حمدودا ج ًدا بعد هذا الغالق لفرتة طويةل ،فان ما نسعى اىل حتقيقه هو أن جنعل لك طالب يشعر
ابلمان والثقة عند عودته اىل املدرسة.
وابلنس بة اىل التدريس ،س نعلن عن خطتنا املقرتحة لربانمج تعمل صيفي موسع س يتيح للطالب اماكنية مواصةل تعلمهم طوال فرتة الصيف ،اذا
اكنوا يرغبون ابلفعل يف ذكل .وعىل الرمغ من أن أكرث من  100,000طالب ً
عادة ما يشاركون يف التعمل الصيفي ،ال أننا نعمل أن عد ًدا أكرب بكثري
من الطالب قد يرغبون يف مواصةل التعمل بقيادة املعمل بعد انهتاء هذا العام ادلرايس رمس ًيا .وسرتكز هذه اخلطة املوسعة للتعمل الصيفي املمتد عىل
تعويض الساعات املعمتدة ـ وهو خيار جديد لالرتقاء ابملسارات التعليية ـ مع الرتكزي عىل الربامج اليت تسد الفجوات ودمع الطالب احملتاجني.
وتدرك حكومتنا أن تفيش فريوس كوفيد 19-اكن السبب وراء قضاء الطلبة فرتات عصيبة ومثرية للقلق .وبذكل ،مفن واجبنا أن نويل اهامتما
شديدا وعىل حنو دامئ ومس متر وذكل لتلبية احتياجات الصحة العاطفية والعقلية دلى لك الطالب ،حىت لو مل تكن هناك عالمات مبارشة عىل
وجود اضطراابت.
ولتحقيق ذكل الهدف ،أصدرت حكومتنا توجهيات جملالس ادارات املدارس تقيض ابلتأكد من أن أخصائيي الصحة العقلية واملوظفني املتخصصني
يتعاملون مع الطالب بشلك فوري عند الاقتضاء ،من خالل التواصل معهم عىل حنو سلمي وأ آمن .ونريدمك أن تعلموا أن هناك الكثري من املؤسسات
اليت تقدم د ًمعا هم ًما للطفال اذلين يعانون من خماوف أو اضطراابت عىل مس توى الصحة العقلية .وعىل سبيل املثال ،يقدم هاتف مساعدة
الطفال عىل مدار الساعة خدمات الرشاد والحاةل عىل مس توى املقاطعة .ولس تخدام هذا املورد اجملاين ،ميكن للطفال أن يتصلوا ابلرق
 ،1-800-668-6868أو أن يبعثوا رساةل نصية تتضمن عبارة  CONNECTاىل الرق .686868
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وسيس متر اغالق مراكز رعاية الطفال وبرامج  EarlyONللطفل والرسة حىت يوم  6مايو  2020عىل القل .وأس تطيع أن أؤكد لمك أن الولوية
س تكون لصحة أطفالمك وسالمهتم عندما نتخذ قرارات بشأن اعادة الفتح ،وحنن ندمع خطة التصدي لتفيش الفريوس والتعايف منه يف أونتاريو.
كام أود ابملناس بة أن أع ّرب عن مدى تقديري للمعلمني والعاملني يف جمال التعلمي اذلين برهنوا حلد الآن عىل مدى قدرهتم عىل التكيف مع هذه
الظروف املس تجدة ومواصةل بذل ما يف وسعهم لتقدمي ادلروس التعليية ووسائل ادلمع لفائدة طالبنا .واذا اكن يس تعيص علينا تقدمي ضامانت هنائية
بشأن ما س يؤول اليه "الوضع الطبيعي اجلديد" يف املرحةل القادمة بشأن موضوع رعاية أطفالنا ونظم تعلينا ،فانين ويف املقابل أعدمك أنه لن يمت اختاذ
أي قرار ل جييب بلكمة «نعم» عىل السؤال التايل :هل هذا من شأنه أن يسامه بشلك أفضل يف احلفاظ عىل حصة أطفالنا وطالبنا وسالمهتم
وعافيهتم؟
ليس هناك يف حقيقة المر أي سؤال  -وأية اجابة – أكرث أمهية.
محلاية أنفسمك ،ابقوا أ آمنني،

معايل الس يد ستيفني ليس ،وزير التعلمي

