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  ة'مالعإلا ةقفاوملل ة.-نسلا ة'قافتالا
 

%S ةدعاسملاو بالطلل ة5صخشلا تامولعملا ة!امحE (HWDSB) ثرووت>;و -نوتل5ماه ةقطنم سرادم سلجم م%$#ل!
T لا" ةغا5صXةمص 

 كتسردم عقوم pإ عnجرلا ldري .تن$#نإلا d#ع ة5صخشلا تامولعملا efg دنع cdTاج!إ ل`ش_ بالطلا اهك$#ي T$]لا " ة5مقرلا
%cو$#tلإلا

T ع عالطاللv دلاولا ةلاسرw ولاxT ع لوصحلاو ة5صخشلا تامولعملا لوحv {gح }يتورلا انلماعت ة5ف5ك نع ةلثمأو لما[%T عم 
�لا تاXلطتملا ة5بلت عم ة5صوصخلا ة!امحو بالطلا تامولعمfg;ة5ع. 
 
%S انرارمتساو ة5مقرلا تاودألا لاخدإ عم �#بك ل`ش_ ة5ساردلا فوفصلا ت�#غت

T لعتلاو ةش�عملا تا!دحت زواجت
�

 ماعلا لالخ .ةحئاجلا ءانثأ م
%S اوكراش� نأ بالطلل نكم! ،مداقلا �Tاردلا

T لعتلا
�

 �Tخشلا روضحلا تاذ ة5ساردلا فوفصلا نم ل{ vع لمتش� يذلاو ،جمدملا م
%xا$#فالاو

T. ا5شامت
 

لعتلا تا;nلوأ عم 
�

%S م
T فوي ،21 ـلا نرقلا

ّ
 ،Microsoft Teams زم5ت فوسورك!ام مادختسا ة5نا`مإ بالطلل سلجملا ر

%cو$#tلإلا د;d#لاو ،HWDSB App Catalogue ثروت>;و نوتلماه ةقطنم سرادم سلجم تاق5بطت ةمئاقو
T قتلاوn;م، Eإ ةفاضإلاp بºةئ 

لعتلا
�

لعتلا تائºب نمضتت  ."HUB زكرملا" ـE ½سُ� ام وأ م5لعتلا ةرازوب ةصاخلا ة5ضا$#فالا م
�

لعتلا ة5ضا$#فالا م
�

 vع بج! ث5ح نما%$#ملا م
%S تن$#نإلاÁ�% Eلصتم اونوك! نأ %�Áكراشملا عيمج

T ح ه5لإ لوصولل بالطلل ىوتحملا رفوتي ث5ح نما%$#ماللا ملعتلاو ،هسفن تقولاÁ�% 
ةفاضإ .نوؤاش�

ً
اقفو ÆTامتجالا لصاوتلا عقاومو ب;nلا تاق5بطت وأ تن$#نإلا تاودأ مادختسا بالطلل نكم! ،كلذ pإ 

 
 سّردم ەاري امل 

امئالم فصلا
 . 

 
 انتاسا5س لوح تامولعملا نم د;Ëمل .ا5جولونكتلل نمآلا مادختسالاو ة5مقرلا ةنطاوملا لوح مهرامعأل ةXسانم تام5لعت بالطلا $Éلتي 
%S ملعتلل ةمÌاحلا انتاهيجوتو

T علاو يداحلا نرقلاfg;ملعتلا لوح 6.1 ةسا5سلا  عجار ،   ن S%
T علاو يداحلا نرقلاfg;نج ،   نXا

 
 بنج pإ 

 ەذه vع روثعلا كنكم!  .ة5باج!إلا ةكراشملاو ة5قادصملاو ة;nهلا ءارجÏو   ،ف5لأتلاو ةt5لملا ءارجÏو ،لوؤسملا مادختسالا ءارجإ  عم
%cو$#tلإلا عقوملا vع ثحXلا ةف5ظو مادختساE ةلوهس_ تاهيجوتلاو تاسا5سلا

T سلجملل ) https://www.hwdsb.on.ca/ ( . 
 

%S بالطلا مدختس�س
T تن$#نإلا ثرووت>;و -نوتل5ماه ةقطنم سرادم سلجم S%

T سو ةسردملاºلا تاودألا نم ةدافتسالا ة5ف5ك نوملعت[$T 
%S نوكراش�سو .نواعتلاو ةكراشملاو عادEإلاو ملعتلا لجأ نم اهمدقن

T ع ةحاتملا تاحاسملا#d لاو ،تن$#نإلا[$T فصلا لخاد ة5ئرم نوكت 
 يأ( تن$#نإلا d#ع ةماعلل ةحاتملا تامهاسملا يوتحت نل .سلجملا قاطن d#ع ىرخألا عقاوملاو ةسردملا لخاد امÙرو ،�Tاردلا
 .جذومنلا اذه vع كتقفاومE الإ ة;nهلل ةددحم تامولعم vع )ثرووت>;و -نوتل5ماه ةقطنم سرادم سلجم جراخ ة5ئرملا

 
 هملعتب OPاGم لMشL قلعتتو ەرمعل ةGسانم فصلا وملعم اB:9تع@ قرط3 تن>9نإلا :9ع ةكراشملا3 كلفطل حامسلل كتقفاوم بلطن
امامت ةYراXتخا كتقفاوم .هتازاجنSو

Z. 3روصلا رهظت دق ،ةقفاوملا بجومa فلا عطاقمXويد a لاeجسXتوصلا تالXهلمعو ،كلفطل ة 
 روهمجل ةXئرم نوكت يأ( ،ثرووتYrو -نوتلXماB ةقطنم سرادم سلجم سرادم جراخ تن>9نإلا :9ع همسا وأ aو ،jkاد3إلاو بوتكملا
~{ ام3 )تن>9نإلا ةكGش xع اهفاشzeا نكم@ وأ xkحملا عمتجملا

k ع ،كلذx س�Xلاثملا ل: 
 

  ءا3آلا عمتجم �إ ةسردملل ةXنو>9�لإ ةYراGخإ لئاسر لاسرإ     • 
  ةXساردلا فوفصلل ويدXفلا عــــYراشمو تانودملاو ةXنو>9�لإلا عقاوملا     • 
  )اهيلإ امو بويتوي و >�Y9ت لثم( سرادملا سلجم a ةسردملا �k aاردلا لصفلل jkامتجالا لصاوتلا لئاسو تا3اسح     • 
 xkحملا عمتجملا a ةسردملا نم مالعإلا لئاسول ث3 تاXلمع وأ تاروشrم     • 
  ىرخألا ةXمXلعتلا تاصنملا     • 

 
 )كتامولعمل ةحفصلا ەذهب ظافتحالا ldري(
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 ةEنوAB@لإلا بلاطلا تامولعم نع حاصفإلا 6ع ةقفاوملا
 

%cذإ حنمأو قفاوأ ،معن  
T فطل ة5صخشلا تامولعملا نع حاصفإللvT S%

T ع( ةحضوملا جذامنلاv سà5روصلا ،لاثملا ل w عطاقم 
%cو$#tلإلا عقوملا / ÆTامتجالا لصاوتلا لئاسوو ،ة5عادEإلا wة5باتtلا هلامعأو ،همساو ،vTفطل ة5توصلا تال5جس�لا w ويد5فلا

T 
%S هتكراشم ءانثأ )ة;راXخإلا مالعإلا لئاسو تاروش>مو /

T   بºت>ت ة5م5لعت   ةئ½T علا نرقللfg;إ تحت ن{gفصلا ملعم فا، 
%Éظوم w ةسردملا لXق نم اهب لافتحالاو ة5م!داÌألاو ة5عادEإلا هتازاجنإ ةكراشمو

T ة5لحملا مالعإلا لئاسوو سرادملا سلجم. 
%S رهظت دقف ،تن$#نإلا vع بلاطلا تامولعم efg درجمE هنأ كردأ

T ةقطنم سرادم سلجم ةرط5س قاطن جراخ ىرخأ تاروش>م 
  .ثرووت>;و -نوتل5ماه

 
 
 

 وأ w و ةماعلل ة5ئرم قرطvT Eفطل اهيلع فرعتلا نكم! T$]لا ة5صخشلا تامولعملا نع حاصفإلا vع قفاوأ ال .قفاوأ ال ،ال  
  .تن$#نإلا ةكXش vع ثحXلاE اهيلع روثعلا نكم!

 
 
 
 

   :فصلا    :بلاطلا مسا
 
 
 

اماع 18 ەرمع نا{ اذإ( بلاطلا عيقوت
 

   :)å#dأ وأ 
 
 
 

   :xTولا w دلاولا مسا
 
 
 

   :xTولا wدلاولا عيقوت
 
 
 

   :خــــ;راتلا
 

 
 

%S ملعتلا تاd#خE ماعلا رادم vع عالطا vع كلفط فص ملعم ك5قºXس
T علاو يداحلا نرقلاfg;كل حاتت $]ح بالطلل ةططخملا ن 

%S تXغر اذإ كتقفاوم �#يغتو ةنيعم تا5نقت لوح ةلئسأ حèطل صرفلا
T كلذ. 

 
 
 

 ريدم وأ كملعم عم ثدحتلا ldري ،ة5صخشلا تامولعملا مادختساE قلعتي ام5ف كلفط ةمالس_ قلعتت فواخم ة!أ ك!دل تنا{ اذإ
 .كلفط اهداتري T$]لا ةسردملا


