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حرضات الس يدات والسادة أولياء المور
أتوجه اليمك اليوم برساليت هاته بعد مرور أس بوعني ابلتحديد ،وذكل منذ اعالن حكومتنا حاةل الطوارئ يف املقاطعة.
انين عىل ادراك اتم بأن هاته الفرتة مل تكن ابلفعل سهةل عىل الطالق ابلنس بة اليمك أو لطفالمك ،وخاصة أن تداعيات فريوس كوفيد 19-بدأت
يف التأثري بشلك مزتايد عىل حياتمك اليومية وس بل عيشمك.
ان املعركة يف مواهجة فريوس كوفيد 19-مل تكن سهةل بتاات ،ال أن ما حتليمت به من جشاعة وثبات أنمت وأطفالمك لزال ابلنس بة لنا مصدر الهام يف
هجودان املبذوةل للحد من تفيش هذا الوابء .ومنذ اختاذ جملس الوزراء قرار تعطيل املدارس احلكومية يوم  12مارس ،شهدان تدابري متتالية مببادرة
من القطاعني العام واخلاص محلاية مواطنينا الكرث عرضة لالصابة ابلفريوس.
وأريد أن أؤكد لمك بصفيت وزيرا للتعلمي أن صة أطفالمك وسالمهتم ل تزال الولوية القصوى دلى حكومتنا ،اذ ليست هناك أولوية أخرى حتظى
بأمهية أكب .وما من قرار نتخذه ال وهو انبع من الالزتام الثابت برضورة حامية صة أطفالمك .واننا لنعب لمك عن مدى امتناننا العميق ملا أبديمتوه أنمت
وأطفالمك من تفهم ومرونة بدرجة كبرية خالل هاته الفرتة من اغالق املدارس.
ومراعاة لهذا الالزتام ،قررت حكومتنا اليوم متديد فرتة اغالق املدارس احلكومية يف املقاطعة حىت يوم  4مايو ،وكذكل فرتة اغالق مراكز رعاية
الطفال واملدارس اخلاصة حىت يوم  13أبريل .وهذا س يكون ابلفعل قرارا صعبا يف الوقات العادية .ومع ذكل ،ونظرا لن رئيس اخلدمات
الطبية بقطاع الصحة يف أونتاريو وافق عىل أن هذا الجراء هو يف خدمة مصلحتمك وخدمة صة أطفالمك ،فقد اكن هذا القرار واحضا وجليا.
وعىل الرمغ من ان هذا العالن جاء متوافقا مع س ياسة الصحة العامة ،ال أنين أدرك جيدا بأنه س يثري تساؤلت بشأن ما س يفعهل أطفالمك خالل
السابيع القادمة فامي خيص تعلميهم ،مبا أن التدريس لن يكون داخل املدرسة.
ولقد كنت اليوم خفورا ابلعالن عن خطة حكومتنا بشأن املرحةل املقبةل ،واملتعلقة ب «التعمل يف املزنل» وكيفية تقدمي دمعنا للطالب والعائالت
واملدرسني أثناء هذه الفرتة.
ويف خطوة أول ،أصدران تعلاميتنا جملالس ادارات املدارس بأنه حبلول يوم الثنني 6 ،أبريل ،سيمت اس تئناف التعمل بقيادة املعمل يف مجيع أحناء

2وموظفي ا-دارات املدارس هذا الس بوع لتحديد أفضل طريقة يس تطيع طفلمك من

املقاطعة .وسيبدأ الطالب يف تلقي اتصالت من مدرس هيم
خاللها مواصةل التعمل أثناء هذه الفرتة .وفامي خيص املتعلمني الصغر س نا دلينا بشلك خاص ،أطلب منمك تقدمي املساعدة لتسهيل اجراء هذه
احملاداثت الولية مع املدرسني عندما يبدؤون يف التواصل معمك .وسيساعد هذا التواصل املبكر عىل ضامن متكني لك الطالب من املشاركة
بصورة فعاةل واكمةل يف اسرتاتيجية التعمل عب الننرتت واسعة اجملال .لقد وضعنا تصممي الاسرتاتيجية بناء عىل التكنولوجيا واملوارد املتاحة حالًيا
يف املزنل.
وأعرف كذكل أن الكثري من العائالت قد ل تتوافر دلهيا اماكنية الاس تفادة من التكنولوجيا وش باكت التصال واسعة النطاق الالزمة للمشاركة
يف التعمل عب الن نرتت بشلك اكمل .وملعاجلة هذا الوضع ،أصدرت حكومتنا توجهيات جملالس ادارات املدارس احمللية بتقدمي خمزوهنا احلايل من
أهجزة المكبيوتر وغريها من الهجزة لفائدة الطالب اذلين ل يتوفرون عىل أهجزة يف املزنل .وس تعمل جمالس الدارات مع الوزارة لوضع خطة
لتوس يع جمال الاس تفادة من التكنولوجيا ليشمل من مه حباجة الهيا .وأريد القرار أيًضا بأن جمالس الدارات قد قامت ابس تكشاف اخليارات
البديةل لمتكني الطلبة من الاس تفادة من التكنولوجيا ،مبا يف ذكل الاخنراط يف اجراء اتصالت منتظمة مع اجلهات املقدمة خلدمات التصالت
السلكية والالسلكية لتحديد اخليارات املتاحة للرس قصد الوصول ال مصادر التعمل الالكرتوين الرائدة عاملًيا يف مقاطعة أونتاريو.
وميثل هذا المر رضورة ملحة س امي ابلنس بة لساكن الريف واملناطق النائية ،واليت قد ل تتاح فهيا التصالت عب النرتنت عىل الوجه المكل.
وسوف أطلعمك عىل أخر املس تجدات عىل اعتبار أن هذه النقاشات املتعلقة ابلتكنولوجيا وخيارات ش باكت التصال واسعة النطاق لزالت متواصةل
ويف تطور مس متر.
ويف اطار هذه اخلطة للتعمل عب الننرتت ،حددت حكومتنا احلد الدىن من التوقعات ملدة العمل مع الطالب يف الس بوع بناًء عىل مواد التعمل
وبناًء عىل العمل احملدد لطفلمك من قبل مدرسه .وتشمل هذه التوقعات ابلنس بة ال لك معمل ما ييل:
• من رايض الطفال ال الصف  :3مخس ساعات من العمل مع لك متعمل يف الس بوع ،مع الرتكزي عىل القراءة والكتابة والرايضيات؛
• الصفوف من  4ال  :6مخس ساعات من العمل يف الس بوع ،مع الرتكزي عىل القراءة والكتابة والرايضيات والعلوم وادلراسات
الاجامتعية؛
• الصفان من  7ال  10 :8ساعات من العمل يف الس بوع ،مع الرتكزي عىل الرايضيات والقراءة والكتابة والعلوم وادلراسات
الاجامتعية،
• الصفوف من  9ال  :12ثالث ساعات من العمل للك دورة تدريس يف الس بوع ابلنس بة ال الطالب اذلين يدرسون يف اطار
نظام الفصول ادلراس ية ،و 1.5ساعة من العمل يف ادلورة الواحدة يف الس بوع ابلنس بة ال الطالب اذلين ل يدرسون يف اطار
نظام الفصول ادلراس ية ،مع الرتكزي عىل ترامك الساعات املعمتدة والتخرج.
وبناًء عىل هذه التوقعات ،ستتطلب هذه املرحةل الثانية من التعمل ابملزنل ) )Learn At Homeمن الطلبة اتباع نظام أاكدميي والالزتام لضامن
متكهنم من حتقيق منو واجناز أاكدميي عىل حنو مس متر .وانين عىل عمل بأن طالبنا عىل قدر املهمة.
وأمام تداعيات هاته الوقات اليت مل يس بق لها مثيل ،أود ان أجشعمك عىل تقدمي ادلمع لطفالمك ومساعدهتم عىل الالزتام الاكمل ببانمج التعمل
املتاكمل اذلي وضعناه خصيصا لفرتة اغالق املدارس هذه .وان دمعمك والهاممك وحتفزيمك سيسامهون عىل حنو مس متر يف اعداد أطفالمك ليحققوا
النجاح يف رحلهتم التعلمية.
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وأان أعمل أن هذه الفرتة تثري القلق ابلنس بة ال أولياء أمور الطالب اذلين مه يف صفوف التخرج .وسأكرر ما قلته سابًقا :لن يتأثر خترج أي طالب
بسبب التطورات الناجتة عن فريوس كوفيد .19-فأان أمعل بشلك وثيق مع معايل الس يد «روس رومانو» وزير قطاع اللكيات واجلامعات
والتعلمي ما بعد املرحةل الثانوية .وس تحرص حكومتنا عىل أن حيصل طالبنا اذلين خيططون لاللتحاق ابللكية أو اجلامعة يف شهر سبمتب 2020
عىل دمعنا الاكمل لتحقيق هذا الهدف.
ومع اس مترار الطالب يف جتميع الساعات املعمتدة أثناء فرتة الغالق هذه ،س نقدم املزيد من املعلومات حول الطريقة اليت يس تطيع
الطالب من خاللها الالزتام بعملية طلب الالتحاق ابلتعلمي ما بعد املرحةل الثانوية يف السابيع القادمة.
وانين عىل عمل اتم بأن أابء الطفال اذلين قد تكون دلهيم احتياجات تعلميية خاصة دلهيم خماوف بشأن التعمل يف املزنل والغياب الفعيل ملوظفي
ادلمع التعلميي وموارده أثناء هذه الفرتة .كام أعب عن الزتايم التام واذلي ل لبس فيه بضامن اس مترار اس تفادة لك الطالب من وسائل ادلمع البديةل
اليت تعزز معلية التعمل والتطور بشلك مس متر.
لقد أصدرت حكومتنا توجهياهتا جملالس الدارات من أجل تفعيل الاس تئناف الفوري للتواصل بني الطالب واملساعدين يف جمال التعلمي
واملساعدين املهنيني واملوظفني الخرين يف جمال التعلمي للحفاظ عىل اس مترارية ادلمع املهين للطالب .ولن نسمح بأن يتخلف أي طالب أثناء هذه
الفرتة غري املس بوقة .فوزاريت تعمل عىل تزويد العاملني يف جمال التعلمي ابلدوات ووسائل ادلمع اليت حيتاجون الهيا للرفع من جحم فرص واجنازات
لك املتعلمني يف املقاطعة من خالل التعمل عب الننرتت.
ويف وقت أصبح معظم النقاش ادلائر حول فريوس كوفيد 19-يمتحور ابلساس حول أاثره عىل الصحة البدنية ،أريد أن أقر ابلاثر الكبرية اليت
قد يسبهبا هذا الوابء عىل الصحة اذلهنية لساكن أونتاريو .وقد جيد املتعلمون الصغر س نًا دلينا صعوبة خاصة يف المتكن بصورة اكمةل من فهم
وادراك مدى تأثري ذكل عىل حياهتم وعائالهتم وأصدقاهئم وجممتعاهتم.
وقد يكون هذا أيًضا وقتًا تشعرون فيه ابخلوف والقلق عىل طفلمك ،حىت لو مل يكن هناك خطر فعيل وواحض.
وبيامن قد تكون دليمك ودلى أطفالمك الكثري من الس ئةل بشأن ما حيمهل املس تقبل ،أريد أن أعرب عن أميل العميق يف أن يعرف لك الطفال أن
هناك عدة وسائل دمع للمساعدة يف التعامل مع الكثري من املشاعر وردود الفعال اليت قد يتعرضون لها ويف جتاوزها أثناء هذه الفرتة .ولقد
أصدرت حكومتنا توجهيات جملالس ادارات املدارس بأن حترص عىل أن يكون املوظفون والعاملون املهنيون يف جمال الصحة اذلهنية عىل اس تعداد
للتواصل مع الطالب فوًرا من خالل نقاش سلمي وأمن .وحنن مازلنا نواصل تقدمي ادلمع للعمل اجلبار اجلاري حاليا لتقدمي الاستشارات واملوارد
للطالب يف مجيع أحناء املقاطعة من خالل وسائل بديةل.
ودلينا الكثري من املؤسسات اليت تقدم دًمعا همًما واحرتافيًا للطفال اذلين ميرون مبخاوف تتعلق ابلصحة اذلهنية أو ابحباط .عىل سبيل املثال،
يقدم خط مساعدة الطفال استشارات وخدمات الرشاد عىل مدار الساعة يف مجيع أحناء املقاطعة .ولس تخدام هذا املورد اجملاين ،ميكن للطفال
التصال ابلرق  ،1-800-668-6868أو ارسال الرساةل النصية " "CONNECTال الرق .686868
وبيامن ندخل يف املرحةل التالية من اغالق املدارس ،ستس متر يف الزتايد توقعات لك من أولياء المور والوصياء والطالب والعاملني يف جمال التعلمي
دد ل حرص هل من الطالب والعاملني يف جمال التعلمي واملوظفني التعلمييني ممن دلهيم عزمية وثبات ،فأان عىل قناعة بأننا
ووزاريت .وبعد أن قابلت ع اً

مس تعدون جملاهبة التحدايت القادمة.
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انين أود ،من أجلمك ومن أجل طفلمك ،التأكيد عىل الزتايم الصادق والثابت جتاهمك مبا يضمن للك طالب ابملقاطعة الاس تفادة عىل حنو مس متر من
فرص الاس تفادة من النظام التعلميي ذي الطراز العاملي واملعمتد حاليا بأونتاريو .وان الزتامنا امجلاعي برضورة العمل عىل الهام قادتنا يف املس تقبل
وتشجيعهم ورفع معنوايهتم خالل هذه الفرتة العصيبة هو ابلساس الزتام اثبت ل حميد عنه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحرتام،

معايل الس يد ستيفن ليتيش وزير التعلمي

