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الناظر
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الوكيل

Mr. Joe Burns

John F. Ross C.V.I.

ُك َت ّي ٍي ْب اآلباء

)مسؤول عن الطلبة ذوي أسماء العائلة التي تبدا من الحرف  Aالى (G
الوكيل Ms. Carolyn Chesney

)مسؤول عن الطلبة ذوي أسماء العائلة التي تبدا من الحرف  Hالى (N

الوكيل

Mr. Brent Bloch

)مسؤول عن الطلبة ذوي أسماء العائلة التي تبدا من الحرف  Oالى (Z
أعزائي اآلباء/أولياء األمور
نرحب بجميع الطلبة واآلباء الجدد في معهد جون إف روس المهني ؛ لتحقيق النجاح
في المدرسة الثانوية ،شجعوا ابنكم/ابنتكم على االجتهاد في دراستهم ،وفي طرح
األسئلة على معلميهم عندما يحتاجون إلى المساعدة ،وعلى المشاركة في العديد من
األنشطة الالصفية معهد جون إف روس المهني كما نشجع طالبنا في دعم
شعارمدرستنا ":االحترام .المتبادل .لك وعليك .الفائدة للجميع!"
مع خالص التقدير،
الناظر Beth Burns,
قام مجلس المدرسة بتطوير هذا ال ُكتيّيب من أجلك  ،وبدعم من إدارة وموظفي معهد جون إف روس
المهني وبتمويل جزئي من منحة وزارة التربية لآلباء ).(PRO

في عالم متغير ،معهد جون إف روس المهني هو مدرسة
مجتمعية متنوعة  ،ملتزمة بتوفير الرعاية ،والبيئة التعليمية
اآلمنة المبنية على أساس االحترام المتبادل ،حيث يواجة
كل شخص تحديا في تطوير المهارات والمعرفة،
والسلوكيات الالزمة للتعلم المتواصل.

مساعدة إبنكم/إبنتكم المراهق/ة ليكون أكثر نجاحا
بطاقة الطالب :تصدر جون إف روس بطاقة الطالب برسم سنوي قدره  :5دوالر .تستخدم
الرسوم في دعم العديد من األنشطة واألندية المتاحة في روس .فعلى الطلبة دفع الرسوم
ليكونوا مؤهلين للمشاركة في أي المناسبات ،والنوادي ،أو الفرق الرياضية .يرجى إبالغ
مالية.
ضائقة
يسبب
الرسم
هذا
كان
إن
المدرسة
وكيل
فبطاقة الطالب تؤدي إغراض عدة .فمن الضروري الوصول إلى المكتبة والمشاركة في أي
من النوادي أو الفرق الرياضية الالمنهجية الخاصة بجون إف روس  ،وحضور أي نشاط
ينظمه مجلس الطلبة ،بما في ذلك الرقصات .يجب على جميع الطلبة حمل هذه البطاقة
الشخصية في جميع أوقات تواجدهم في المدرسة وعلى أستعداد إلبرازها إذا طلب منهم ذلك.
وهي واحدة من الطرق االتي تمكننا من تحديد هوية األفراد الذين هم جزء من مجتمع روس.
وكذلك فبطاقة الطالب تمثل الهوية الشخصية الالزمة للطلبة المؤهلين لركوب الحافالت
المدرسية.
http://www.SchoolInfoApp.com

الكتاب السنوي متوفر للشراء بمبلغ  :5دوالر.
كيف يمكن أن يساعد اآلباء/أولياء األمور؟
• يصبحون على دراية بأسلوب الدراسة المراهقين ا لمفضل في الدراسة  ،والقيام الواجبات
المدرسية  ،والمشاريع.ويكون حازما في الحفاظ على آمال كبيرة مع تجنب اإلزعاج.
• يتم تحديد الواجب المدرسي في معظم المقرارات بشكل منتظم .ويتم تشجيع الطلبة على
استخدام األجندة/المنظم لتسجيل الواجبات المدرسية الرئيسية .يرجى مراقبة ذلك.
• تأكد لمعرفة ما إذا كان ابنكم/ابنتكم قد فهم/ت الواجب.
• كن متواجدا ومساندا .إعطي ابنكم/ابنتكم المكان الذي تتطلبه خصوصية الدراسة .كن
بمثابة مساعد ومساند ،ولكن ال تقوم بحل الواجبات نيابة عنهم.
• راجع مع ابنك/ابنتك المراهق/ة سياسة االنتحال الخاصة بالمدرسة (متوفر على االنترنت
على العنوان):
https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what -isplagiarism

• ابق على اتصال مع المدرسين .فموظفونا ملتزمون في إنجاح ابنك/ابنتك .فإن إتصلت
بهم فسوف يتصلوا بك خالل  80ساعة.
• بعد إي تغيب ،شجعوا ابنكم/ابنتكم على مراجعة المعلمين بخصوص الواجبات التي
فاتته/ها.
•  ،اتصل بوكيل المدرسة فيما يتعلق بالغيابات المتواصلة ألكثر من أسبوع واحد ،أو إذا
كان ابنكم/ابنتكم المراهق/ة يعاني/تعاني من اصابة كبيرة.

الحضور
الدوام المدرسي :من  9:05صباحا الى  3:20مساءا
المدرسة مفتوحة :من  0::8صباحا الى  03:4مساءا
يعتبرالحضور المنتظم أحد أهم عناصر نجاح المدرسة .ولذلك ،فإننا نشجع الطلبة وبقوة
على حضور جميع الحصص اليومية .فكل يوم تعليمي هو يوم مهم ونحن نشجعكم على
عدم السماح إلبنك/إلبنتك بالتغيب اال عند الضرورة القصوى.
إن األسباب القانونية لغياب الطالب هي المرض العرضي والظروف األسرية الطارئة
فقط .وعليه يجب على الطلبة إحضار مالحظه من أحد الوالدين أو ولي األمر للتحقق من
الغياب .يرجى االتصال بالمعلم في نفس اليوم إن كان هناك اختبار أو واجب مدرستي
مقررا أدائه في ذلك اليوم .فالغياب القانوني والمسموح به يعني إعطاء فرصة فورية
الطالب لتعويض أي تقييم/اختبار/واجب قد فاته .فنظام الحضور الصوتي اآللي (جهاز
التنبيه) لجون إف روس يجري االتصال بمنزل كل طالب تغيب عن المدرسة لحصة
واحد أو أكثر.
جدول مواعيد ابنك/ابنتك (الطبية ،األسنان ،الشخصية ،التجارية) خارج ساعات دوام
المدرسة.
فإننا نقترح عليكم االحتفاظ بسجل األيام التي تغيب عنها ابنك/ابنتك بسبب المرض أو
األسباب الضرورية أخرى ليكون مرجعا لكم.
مالحظة :ال يعتبر الطالب غائبا عندما يشارك في النشاطات المدرسية مثل رحلة ميدانية،
يوم االنشطة ،أو حدث رياضي يمثل فيه المدرسة .فهذه المشاركة الالصفية تشكل جزء
مهما من التجربة التعليمية برمتها.
فال يتوقع حضورالطلبة في حال المرض .ألن أدائهم يتأثر سلبا والتعافي من المرض قد
يطول لتواجدهم في المدرسة .فعلى الطلبة اإلعتناء بصحتهم حتى يتسنى لهم العودة
بسرعة .يرجى منكم عدم تشجيع الطلبة على العمل لساعات طويلة في وظائف الدوام
الجزئي ،خاصة ليلتي نهاية االسبوع .
مركز نجاح الطالب :توفر المدرسة غرفة الموارد " -المحور"  -للطالب للدراسة
لتحصيل الرصيد التعليمي  ،ومكان هادئ ألداء االختبارات ،وحل الواجبات ،ومكانا
للطالب الموقوفين في المدرسة  ،الخ  .نرجوا ان تشجعوا طفلكم على االستفادة من
هذه الفرصة!

خدمات االرشاد والدعم
دائرة االرشاد والتعليم التعاوني
يساعد مستشاري اإلرشاد الطلبة وأولياء أمورهم في اختيار المقرارات  ،التخطيط الوظيفي،
والتخطيط التربوي ،والقضايا الشخصية.
تقدم جون إف روس برامج عدة للطلبة مثل القيادة والتدرب على المهنة  ،فعلى سبيل المثال،
دافينشي ،التدريب العملي ،تصفح المهارات االساسية المتخصصة الفائقة لموقع المدرسة للتعرف
على اإلمكانيات .فإذا كان إبنك إبنتك المراهق/ة مهتم/ة في أي من البرامج المذكورة أعاله ،فعليك
مراجعة االرشاء لبدء التخطيط في الصف . 08/9

خدمات الدعم
مستشار الطفل والشباب واإلخصائيين اإلجتماعيين يساعدوا الطلبة في التعامل مع التوتر والقلق
والمخاوف في التعامل مع ا الخرين ،وغيرها من القضايا .ويتم تعيين ضابط ارتباط الشرطة في
جويلف لمدرستنا على أساس نصف الوقت ،ويوفر حضور إيجابي ،ويقدم المشورة والمساعدة.
يرجى مالحظة أن مناقشة جميع القضايا يتم بشكل سري للغاية ما لم تكن صحة أو سالمة الطلبة
في خطر .
لالتصال بأي من هذه الخدمات ،إتصل بالمدرسة على  ،0898-088-509تحويلة .:88

التربية الخاصة
يوفر قسم التربية الخاصة البرامج والخدمات لتلبية احتياجات الطلبة التي تم تحديدها طوال فترة
وجودهم في جون إف روس.
يحصل الطلبة االستثنائيون على أماكن إقامة على النحو المحدد في خطة التعليم الفردية ()PEI
والمعدة من قبل الموظفين ومدرسي الفصول .التواصل المستمر بين موظفي التربية الخاصة
ومعلمي الفصول الدراسية ،والطلبة وأولياء األمور أمر ضروري.

ولمزيد من المعلومات ،فدليل مجلس اآلباء للتربية الخاصة وخطة التعليم الخاصة كالهما متاح
على حد سواء من خالل موقع المجلس في http://www.ugdsb.ca/
تحت عنوان "البرنامج".
ولمزيد من المساعدة ،اتصل بنا على  ،0898-088-509تحويلة.:80 .

اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها
قسم اللغة اإلنجليزية لغير الناطقين بها لديها تاريخ طويل في إعداد الطلبة الكنديين الجدد والدوليون
في تطوير لغتهم االنجليزية .فباإلضافة إلى الفرص الصفية الممتعة والقيمة ،فاإلدارة تشجع
الطلبةعلى إثراء حياتهم من خالل االستفادة من تنوع األنشطة الالصفية التي تجري في المدرسة.
من خالل المشاركة بفاعلية داخل المدرسة فطالب المجتمع المحلي سيستمرون في تطوير المهارات
اللغوية والشخصية القوية التي تؤدي إلى تحسين حياة أكثر جدوى ونجاحا بعد المرحلة الثانوية.
لإلتصال باالدارة ،اتصل بالمدرسة على  ،0898-088-509تحويلة.800 .

ماذا أفعل عندما إبني/إبنتي المراهق /المراهقة
...تغيب/ت عن المدرسة؟
إرسل مع الطالب مالحظة تشرح فيها سبب الغياب عندما ي/تعود .وينبغي ‘إبداء هذه
المالحظة إلى مدرس كل حصة لتوقيعها ،وتسلم إلى آخرمدرس في نهاية اليوم .إتصل
بالمدرس/ين إذا كان هناك اختبار ،امتحان ،تقديم أو مشروع كبير مقررا في ذلك اليوم.
...تأخر عن المدرسة؟
إرسل مالحظة توضيحيه مع الطالب.
...إضطر لمغادرة المدرسة من أجل موعد؟
إرسل مالحظة مع الطالب صباحا تبين بوضوح وقت اإلستئذان (وربما العودة) .ويجب على
الطالب إحضار المالحظة إلى مكتب الوكيل لتوقيعها.
...شعر بالمرض لدرجة تعذر علية البقاء في الفصل ؟
يحضر الطالب إلى مكتب الوكيل .وسيتم االتصال بـأحد الوالدين/وليا األمر للسماح للطالب
بالعودة إلى المنزل .إذا كنت ال تسطيع االتصال خالل ساعات الدوام المدرسي ،فيرجى
تزويدنا بوسيط الطوارئ التي يتولى تحمل مسؤولية ابنك/ابنتك.
...أضطر التصال به خالل ساعات الدوام المدرسي؟
في حاالت الطوارئ األسرية فقط ،إشرح الوضع إلى المكتب وسيتم االتصال بالطالب.
...بحاجة إلى استخدام الهاتف؟
فالهواتف المكتبية هي لحاالت الطوارئ فقط .ويتم تحديد استخدام الهاتف الخلوي من قبل معلم
الصف.
...لديه مشكلة شخصية؟
إتصل بالمكتب الرئيسي واطلب التحدث إلى مستشار االرشاد ،ومستشار الطفل والشباب،
الممرضة ،المدرس أو الوكيل.
...لديه مشاكل صحية مستمرة؟
يرجى تقديم تفاصيل حول صحيفة البيانات الشخصية في بداية العام الدراسي ،وتوفير
التحديثات إلى المكتب إذا لزم األمر.
...يجد مقررا صعب للغاية ،سهل جدا ،أو واجبات المدرسية ساحقة؟
التحدث مع مدرس المادة أوال ،ثم مستشار االرشاد .هناك مساعدة إضافية متوفرة في مادة
الرياضيات أثناء وقت الغداء.
...فقد شيء ثمين؟
فحص صندوق المفقودات و الموجودات في مكتب الوكيل .وتبليغ الوكيل بالشيء المفقود.
...يحتاج لتسليم المواد خارج وقت الدراسة؟
اتخاذ ترتيبات بشكل مباشر مع المعلم  -فالمكتب الرئيسي ال يتسلم أي واجبات طالبية.

الفرق الرياضية

مجلس مدرسة

قد تتغير الفرق سنويا

يتألف مجلس مدرسة جون إف روس من اآلباء ،والموظفين ،ومدير المدرسة وممثل
مجلس الطالب ،ويجتمع شهريا .يعمل مجلس المدرسة مع الموظفين ومدير المدرسة في
تقديم المشورة والمعلومات حول القضايا مثل السالمة المدرسية ،وخطط تحسين المدارس،
وفرص االثراء فضال عن إثارة القضايا التي تهم الوالدين والطالب المجتمعي .وينصب
التركيز على التطبيقات والمخاوف على نطاق المدرسة ،بدال من قضايا الطلبة الفردية.

الخريف (من سبتمبر حتي نوفمبر)
البيسبول
كرة السلة (للبنين الصغار والكبار)
عبر المناطق الريفية
جولف
هوكي الميداني (بنات)
كرة القدم
االلعاب الداخلية
لعبة كرة القدم (للبنين الصغار والكبار)
التنس
الكرة الطائرة (للبنين الصغار والكبار)
الشتاء (من نوفمبر حتي مارس)
كرة السلة (للبنين الصغار والكبار)
التزلج
الكيرلنج
الهوكي (بنين وبنات)
سباحة
الكرة الطائرة (للبنات الصغار والكبار)
مصارعة
الربيع (من مارس حتي يونيو)
تنس الريشة (للصغار والكبار)
كريكيت
البيسبول (الكرة السريعة)
لعبة الرغبي (بنين وبنات)
لعبة كرة القدم (بنات)
رياضات ( تراك & فيلد)
الفريسبي النهائي
الكرة الطائرة (مختلط)

األلعاب الداخلية
األلعاب الداخلية في وقت الغداء هي وسيلة ممتعة لاللتقاء مع األصدقاء والتعرف على
أشخاص جدد والبقاء في حالة نشاط.
ويجب على الطلبة مراقبة وسماع إعالنات المدرسة المتعلقة باأللعاب الداخلية.

يعزز مجلس المدرسة ،ويشجع التواصل بين البيت والمدرسة والمجتمع لتمكين األسر من
المشاركة بفاعلية في تحمل مسؤولية تعليم أبنائهم.
يرجى االنضمام إلينا  -الكل موضع ترحيب! وعادة ما تكون االجتماعات في  :ثالثاء من
مساء في حجرة غداء الموظفين (غرفة  .)8:8وسوف يتم نشر كل شهر في الساعة 0
العالمات التوجيهية على األبواب الخارجية ليلة االجتماع .

اإللكتروني:

scjfross@gmail.com

زيارة موقعنا على االنترنت للعثور على مزيد من المعلومات:

http://www.ugdsb.ca/jfr/councils/school-council

المجالس التي يديرها الطلبة
مجلس الطلبة
مجلس الطلبة هو هيئة منتخبة  /معينة تمثل جميع األنشطة الطالبية والمنظمات غير
الرياضية في المدرسة .يقوم أعضاء هيئة التدريس بترشيح ممثلين من جميع الفصول
ليكونوا أعضاء في مجلس الطلبة للمبتدئين أو للكبار (هذا يعتمد على الصف) .يتم انتخاب
السلطة التنفيذية من قبل المجلس ،باستثناء رئيس الهيئة الطالبية ونائبه ،الذين يتم انتخابهم
ديمقراطيا من قبل الهيئة الطالبية بأكملها .فالهدف من المجلس هو إيجاد برامج هادفة و
مناهج دراسية مشتركة وبناءة للطلبة ذوي المواهب واالهتمامات المتنوعة.
المجلس الرياضي
المجلس رياضي هو عبارة عن مجموعة تطوعية توفر برنامج األلعاب الداخلية لطالب
المدرسة والتي تساعد في األنشطة الرياضية الداخلية .الهدف من المجلس رياضي هو
إشراك أكبر عدد ممكن من الطلبة في مجموعة متنوعة واسعة من األلعاب الداخلية
واألنشطة االجتماعية .الكل موضع ترحيب.
مجلس الفنون
مجلس الفنون هي مجموعة تطوعية من طالب مسؤولين عن األنشطة المتعلقة بالفنون
بكلية جون إف روس ويمثلون الفنون األدبية والموسيقية والمسرحية والبصرية .جميع
الطلبة موضع ترحيب في االجتماعات العامة.
مجلس الخريجين
أعضاء هذا المجلس هم طالب في سنة التخرج .الغرض األساسي منه ترتيب أحداث حفل
التخرج.

تقرير الطالب المدرسي  ،والمقابالت ،الخ

األنشطة والرياضات

البرنامج :يختيار الطلبة من بين  :مقرارات مختلفة :األكاديمية (التركيز النظري) ،التطبيقية
(التركيز العملي) ،والمفتوحة (للجميع).

لقد أظهرت التجربة أن الطلبة الذين يشاركون في األنشطة الالمنهجية هم أكثر نجاحا في
المدرسة .يرجى تشجيع ابنك  /ابنتك على االنخراط في بعض األنشطة التالية3

المنهج :بتم التخطيط لجميع الفصول وفقا توقعات التعلم وفلسفة مدارس أونتاريو الثانوية ثائق:
www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary

سياسة التشجيع :الطالب الذي يلبي توقعات التعلم ويكمل مقررا بنجاح سيحصل على الرصيد
التعليمي تحسب له /لها نحو استكمال دبلوم الثانوية ألونتاريو .ويلتزم موظفينا بتقديم المساعدة
اإلضافية للطالب .ويمكن للوالدين مساعدة الطلبة من خالل متابعة تقدمهم المرحلي واالتصال
بالمعلمين بخصوص أية مخاوف.
التقييم :المعلومات المتعلقة بتقييم مقرارات محددة في دليل الطالب البنك/البنتك .ففي اليوم
األول من كل حصة  ،يتم تسليم  ،الملخص والمتطلبات والتوقعات.
تقرير الطالب المدرسي :تصدر التقارير الرسمية بشكل ربع سنوي .فتوقع أن يحضرها
ابنك/ابنتك الى البيت في األوقات التالية:
الفصل النهائي  :0منتصف فبراير
منتصف الفصل الدراسي  :0منتصف نوفمبر
الفصل النهائي  :8أوائل يوليو
منتصف الفصل الدراسي  :8أواخر أبريل
التواريخ الفعلية متوفرة في دليل الطالب ورسالة بواسطة النظام اآللي (جهاز التنبيه) التابع
للمدرسة.
مقابالت أآلباء/الطلبة/المعلمين :تعقد المقابالت مرتين في السنة :مقابلة الفصل الدراسي - 0
منتصف أكتوبر .مقابلة الفصل  - 8منتصف مارس .توجد التواريخ الفعلية في دليل الطالب.
كذلك يتم إرسال المعلومات الى البيت مع التقرير المؤقت .ويتم حجز المقابالت على االنترنت
على موقع مجلس مدارس مقاطعة أبر جراند  -نظام الحجز لمقابلة اآلباء والمعلمين .ستحتاج
الى رقم هوية الطالب الخاص إبنك/إبنتك (OEN) .نشجعكم على أن يرافقك ابنك/ابنتك عند
المقابلة وأغتنموا هذه الفرصة في طرح أي أسئلة أو مخاوف لديكم.
الرحالت الميدانية :يجري التخطيط للرحالت الميدانية التعليمية سلفا .يتلقى الطلبة معلومات
ونماذج الموافقة التي يجب أن توقع من قبل الوالد/ولي االمر ،وترد للمعلم قبيل الرحلة.
وتهدف الزيارات الميدانية إلثراء وتوسيع تجربة الفصول الدراسية.فعلى الطلبة إبالغ
المعلمين اآلخرين قبل حلول موعد الرحالت الميدانية لمساعدتهم في التخطيط لها .يرجى
تبليغ وكيل مدرسة ابنك/ابنتك إن كانت رسوم الرحلة الميدانية تسبب ضائقة مالية لكم.

نادي يمبروف
االلعاب الداخلية
نادي أنيمي الياباني
مسابقات الرياضيات
eM ot eM

نادي الثقافات
الفرق الموسيقية
نادي البرمجة
الوصول للقمة (ويعرف أيضا باسم نادي التوافه)
نادي الروبوتات
تأمالت روس
مطربي روس
التواصل الطالبي لروس
الرغبي
إحفظ المستقبل
مدرسة الشيوخ
مهرجان سيرز
الكرات العرضية
لعبة كرة القدم
البيسبول
نادي الرقص في الشوارع
مجلس الطلبة
سباحة
التنس
المسرح في روس
المجاعة ل  :8ساعة
نهائي الفريسبي
نادي األمم المتحدة
لعبة ألعاب الفيديو
الكرة الطائرة
إستيقظ وتشاو داون
مكتوبة في روس
الكتاب السنوي
وغيرها ....

مسابقة المحاسبة
نادي أنيمي
مجلس الفنون
مجلس الرياضي
تنس الريشة
الفرق الموسقية
البيسبول
كرة السلة
نادي األعمال
نادي الكيمياء
كريسشين إن آكشن
نادي السيرك
جوقات
مسابقة الكمبيوتر
نادي الحرف
كريكيت
الجري عبر البالد
التزلج عبر البالد
الكيرلنج
نادي الرقص
نادي الطبيب
 E.L.طاقم الثعلب
تبادل الطلبة
الكرة السريعة
الهوكي الميدان
فيلم
مهرجان الفيلم
كرة القدم
تحالف المثليين القويم
bt C oG

الجولف
لجنة الخريجين
نادي هاري بوتر
الهوكي

موارد اآلباء

جدول الطالب

روابط الواجبات المدرسية

يرجى إكمال جدول حصص ابنك/ابنتك في المكان المخصص أدناه حتى يتسنى لك
معرفة جهة االتصال إذا لزم األمر .ويمكن الحصول على اسم المقرر  ،والغرفة،
ومعلومات المعلم من جدول الحصص.
صيغة البريد اإللكتروني“firstname.lastname@ugdsb.on.ca” :

الفصل

2

الفصل

1

الغرفة الرئيسية
الصف:

الغرفة الرئيسية
الصف:

المعلم:

المعلم:

وقت السفر
الصف:
المعلم:

المعلم:

الغداء
الصف:
المعلم:

المعلم:

الحصة 1
10:25 – 9:10

المعلومات الخاصة بإشراك المجتمع المحلي

وقت السفر
الصف:
المعلم:

المعلم:

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca

https://www.guelphpl.ca/

http://www.ugdsb.ca/students/community-involvement/

المعلومات المدرسية التابعة لساعات العمل التطوعي اإللزامية.
pinnetwork.ca/40-hours-community-service/
10:30 - 10:25

صفحة شباب مركز التطوع جويلف  ،ولينغتون.

الحصة 2
11:45 - 10:30

هاتف:400-4:0-888-1 :
الناس للتعليم
 - http://www.peopleforeducation.caمعلومات حول اختيار مقررات المدارس
الثانوية في  05لغة .ومتوفر معلومات إضافية عن نظام التعليم في أونتاريو.

12:45 - 11:45
الحصة :
2:00 - 12:45

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca

وقت السفر
الصف:

تسرد سياسة االنتحال في المدرسة ،فضال عن المبادئ التوجيهية للمقال والتقرير.

9:10 - 9:05

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca

الغداء
الصف:

https://sites.google.com/site/johnfrosscvisenglishdepartment/what-isplagiarism

إحصل على بطاقة االشتراك بمكتبة جويلف العامة التي من خاللها يتم الوصول للمساعدة في حل
الواجبات المدرسية

_______.________@ugdsb. _______.________@ugdsb.
on.ca
on.ca

وقت السفر
الصف:

 - https://homeworkhelp.ilc.orgيقدم معلموا أونتاريو المساعدة المجانية في حل
الواجبات المدرسية على االنترنت كل مساء .ويشمل أيضا مالحظات حول المقال ،دروس
الرياضيات ،ونصائح ،والموارد الخاصة باختبارات ( EQAOمكتب جودة التعليم والمسائلة).

هاتف4440-666-844-1 :
اللغة الفرنسية لآلباء الكنديين
 - http://cpf.ca/en/resources/for-parents/محليا ،يمكنك
جراند ()FIPAG

هاتف6224-8:6-414 :
الصحة العقلية
https://cmhaww.ca/
www.mindyourmind.ca
مساندة سرية ومجهولة لمدة  88ساعة إتصل بمركز ويلينغتون عند االزمة :664-821-888-1

هنا
2:05 - 2:00
الحصة 0
3:20 - 2:05

االتصال بفرع أبر

7/42

3427-237-422-1

الرقم المجاني لإلدمان والصحة العقلية وخدمات األزمة.
6464-664-488-1
هاتف مساعدة األطفال
http://www.kidshelpphone.ca/

صعوبات التعلم
جمعية صعوبات التعلم في أونتاريو
www.snow.idrc.ocad.ca/

هاتف2444-8:6-414 :
www.ldonline.org

www.ldao.ca

أمين مدرستك(susan.moziar@ugdsb.on.ca) nosoS etizoM :

