
 معلومات العودة إلى المدرسة للعائالت

) بكم في العام الدراسي الجدید. فیما یلي قائمة بأماكن العثور على معلومات DDSBیرحب مجلس مدارس مقاطعة دورھام (
 )، وموارد مفیدة، ونصائح عامة إلعدادكم للعودة إلى المدرسة. ddsb.caمھمة على موقع (

 ) DDSB( كیفیة استخدام ترجمة جوجل على موقع مجلس مدارس مقاطعة دورھام

لترجمة من جوجل. ستجد خاصیة  ) بسھولة إلى العدید من اللغات المختلفة من خالل خدمة اDDSBیمكن ترجمة موقع (
) في الالفتة أعلى الصفحة بجوار أیقونة العدسة المكبرة أو DDSBفي كل صفحة ویب على موقع ( تحدید اللغةأو  الترجمة
 البحث.

 أو جھاز كمبیوتر محمول. حاسوبعلى جھاز ) ddsb.caقم بزیارة (  .1
) DDSBفي الالفتة أعلى صفحة الویب. ستجد خاصیة الترجمة على موقع ( تحدید اللغةأو  ترجمةأضغط على  .2

 الرئیسي وخاصیة تحدید اللغة على صفحات الویب الخاصة بالمدرسة. 
 اختر لغتك المفضلة من القائمة.  .3

 

 مدرسة طفلكماشتركوا لتلقي أحدث أخبار 
 فیما یلي الخطوات المطلوبة من العائالت لتلقي األخبار مثل الرسائل اإلخباریة المدرسیة مباشرة من مدرسة أطفالكم:

 اضغط على المزید من األخبار في قسم أخبار المدرسة في الصفحة الرئیسیة ألي موقع مدرسة.  .1
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 ". اشتراكأضغط على "  .2

 

الشتراك فیھا على موقع المدرسة. إذا كنت ترید معرفة أخبار المدرسة (الرسائل  أختر جمیع المربعات التي ترغب ا .3
 .أخبار المدرسةاإلخباریة) فقط، ما علیك سوى التحقق من 

سیرسل موقع المدرسة برید إلكتروني إلى جمیع المشتركین عند نشر عناصر األخبار بمجرد االنتھاء. لمزید من المساعدة،  
 مدرستكم. یرجى التواصل مع موظفي

 صفحة ویب "العودة إلى المدرسة" واألسئلة الشائعة 
قبل بدء كل عام دراسي وتتضمن معلومات حول شكل الیوم الدراسي، والصحة   العودة إلى المدرسةتُحَدث صفحة ویب 
 س، وبروتوكوالت فیروس كورونا، واألسئلة الشائعة.والسالمة في المدار

https://www.ddsb.ca/en/whats-happening/return-to-school.aspx


 تقویم العام الدراسي 
یمكنكم عرض تقاویم العام الدراسي للمرحلة االبتدائیة المنتظمة، واالبتدائیة المعدلة، والثانویة المنتظمة، والثانویة المعدلة  

موقع مجلس مدارس مقاطعة دورھام باإلضافة إلى ملخص للعطالت القانونیة المجدولة وأیام األنشطة المھنیة على 
)DDSB(. 

 بوابة أولیاء األمور 
). یمكنكم DDSBتتاح بوابة أولیاء األمور لجمیع أولیاء األمور واألوصیاء في نطاق عمل مجلس مدارس مقاطعة دورھام (

)  SchoolCash Onlineواجبات أطفالكم، وسجل الحضور، والدرجات عبر البوابة. یمكنكم أیضاً إعداد حسابات (عرض 
 . بوابة أولیاء األمور) عبر البوابة. لمزید من المعلومات ولعرض األسئلة المتداولة، قم بزیارة SchoolMessengerو(

 الوصول اآلمن 
لس مدارس مقاطعة دورھام تطبیق إجراء وصول آمن في كل مدرسة. ینص اإلجراء على  لمج  سیاسة الوصول اآلمنتفرض 

 وجوب قیام مدیري المدارس باآلتي:

 التأكد من وصول جمیع األطفال إلى المدرسة.  •
 اتصل بمقدمي الرعایة بشأن أي إخفاق غیر مبرر في الوصول إلى المدرسة.  •

لمدرستك، یرجى االتصال بمكتب مدرستك. ستجد معلومات االتصال لمزید من المعلومات حول إجراءات الوصول اآلمن 
 . دلیل المدرسةبالمدارس في 

 اإلبالغ عن الغیاب 
لإلبالغ عن غیاب الطالب. یمكنك  ) عبر اإلنترنت SchoolMessengerیستخدم مجلس مدارس مقاطعة دورھام خدمة (

 اإلبالغ عن غیاب طفلك عن طریق:

 1-844-350-2646االتصال على  •
 ك الذكيعبر اإلنترنت أو على ھاتف )SchoolMessengerتطبیق (بواسطة  •

 ) وترغب في التسجیل، یرجى إتباع الخطوات التالیة: SchoolMessengerإذا لم یكن لدیك حساب على (

 اإللكتروني.  (SchoolMessenger(قم بزیارة موقع  .1
استخدم نفس عنوان البرید اإللكتروني المسجل لدینا (نفس عنوان البرید اإللكتروني الذي استخدمتھ لحساب بوابة   .2

 أولیاء األمر الخاص بك.)
 إنشاء كلمة مرور. .3
 تحقق من بریدك اإللكتروني وتحقق من حسابك. .4

اتك. استخدم قائمة الخیارات لتحدید  ال تشارك معلومات تسجیل الدخول الخاصة بك مع أطفالك وحافظ على حمایة معلوم
الطفل إذا كان لدیك أكثر من طفل مسجل على التطبیق. توجد ھذه القائمة في الجزء العلوي من الشاشة (أعلى یسار الشاشة في  

- 350-844-1تطبیق الھاتف). إذا كنت ال ترغب في إنشاء حساب عبر اإلنترنت، یمكنك االستمرار في االتصال بالرقم  
 إلبالغ عن غیاب طفلك.ل 2646
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(SchoolCash Online) 

SchoolCash Online)  ھو نظام المجلس إلدارة األموال الُمجمعة من جمیع المدارس لألنشطة الخارجیة. وھي طریقة (
یمكن ألولیاء األمور / األوصیاء التسجیل للحصول على حساب عبر   سھلة االستخدام وآمنة لدفع الرسوم المدرسیة ألطفالك.

) من خالل  SchoolCash). بمجرد إنشاء الحساب، یمكن الوصول إلى (SchoolCashعلى (صفحة تسجیل مستخدم 
ن إرشادات تسجیل الدخول، أو المدفوعات، أو إشعارات البرید اإللكتروني، أو إجراءات بوابة أولیاء األمور. للمساعدة بشأ

 . 1803-961-866- 1أو االتصال بالرقم  )SchoolCashاإلنترنت في (مكتب المساعدة عبر األمان، یرجى زیارة 

 التعلم الرقمي ودعم األجھزة 
 DDSB) وأولئك الذین یتعلمون من المنزل (Chromebookباستخدام أجھزة ( 12إلى  7یمكن للطالب في الصفوف من  

@ Home تتضمن ھذه الصفحة معلومات صفحة الویب الخاصة بالتعلم الرقمي ودعم األجھزة) الوصول إلى الدعم عبر .
 ). Chromebookإلنترنت وكیفیة العنایة بجھاز (حول تحّري األعطال وإصالحھا واألسئلة الشائعة ومیزات األمان عبر ا

 موارد الصحة العقلیة والرفاھیة
نشجع الطالب على التواصل مع شخص ما في مدرستھم إذا كانوا یعانون من القلق أو االكتئاب أو أي مشكلة أخرى تتعلق 

) DDSBافة إلى ذلك، یوفر موقع (بالصحة العقلیة. یمكن لمستشار التوجیھ أو المعلم أن یساعد في تلك المواقف. باإلض
 .الرفاھیة والصحة العقلیةموارد لرفاھیة الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء والموظفین على صفحة 

لدینا أیضاً فریق من المھنیین المتاحین للمساعدة والذي یشمل األخصائیین االجتماعیین واألطباء والزمالء النفسیین، بجانب  
ممرضات الصحة العقلیة واإلدمان والعاملین في مجال الصحة العقلیة المجتمعیة. إذا رغبت بالتحدث إلى أحد العاملین في  

لتزویدنا ببیانات االتصال الخاصة بك وسیتواصل معك أحد   نموذج دعم الصحة العقلیةم مجال الصحة العقلیة، یرجى استخدا
في حاالت الطوارئ، یرجى مالحظة التالي: ھذه الخدمة غیر مختصة بإدارة األزمات. أعضاء الفریق في أقرب وقت ممكن. 

 ).911یرجى االتصال برقم (

 التسجیل في ریاض األطفال 
لجمیع طالب روضة األطفال الجدد. نحن ھنا  جیل عبر اإلنترنتالتس) DDSBیتطلب مجلس مدارس مقاطعة دورھام (

 لمساعدتك أنت وطفلك في العثور على مدرسة وااللتحاق بروضة األطفال. 

 یجب أن یفي طفلك بمتطلبات العمر التالیة لاللتحاق بریاض األطفال: 

دیسمبر من العام  31ت بحلول سنوا 4للتسجیل في المرحلة األولى لریاض األطفال، یجب أن یبلغ طفلك من العمر  •
 الحالي. 

دیسمبر من العام  31سنوات بحلول  5للتسجیل في المرحلة الكبرى لریاض األطفال، یجب أن یبلغ طفلك من العمر  •
 الحالي. 

 لتسجیل طفل في روضة األطفال:

 للعثور على المدارس المعینة لمنطقتك.  أداة تحدید موقع المدرسة استخدم  .1
 أو تسجیل الدخول إلى حسابك الحالي. اء األمورحساب ألولیإنشاء  .2
 بمجرد إنشاء حساب أولیاء األمور الخاص بك، یرجى التأكد من تحدید العام الدراسي الصحیح.  .3

على جمیع الطالب التسجیل في "المدرسة المعینة" لبرنامج ریاض األطفال. إذا كنت تواجھ صعوبة في العثور على مدرستك 
تخدام أداة تحدید موقع المدرسة أو كانت لدیك أسئلة حول حدود المدرسة، فاتصل بإدارة الممتلكات المنزلیة المحددة باس
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-666-905أو عبر الھاتف على ( (Planning.Department@ddsb.ca(والتخطیط عبر البرید اإللكتروني على 
6421.( 

) الخاص بنا نقل أطفالھم إلى أقرب مدرسة تدعم البرنامج ذات المسار  FIالمھتمة ببرنامج الشمول الفرنسي ( یمكن للعائالت
 الفردي في الربیع قبل دخولھم الصف األول. 

جمیع التسجیالت عبر اإلنترنت تعتبر طلبات ولیست تسجیالت نھائیة. سیحدد مسؤولو المدرسة مواعید مع العائالت / 
 رة المدرسة إلكمال عملیة التسجیل وسیُطلب منھم إحضار الوثائق المناسبة إلنھاء تسجیل طفلھم.األوصیاء لزیا

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التسجیل في ریاض األطفال أثناء العام الدراسي، فیرجى االتصال بالمكتب في مدرستك  
أغسطس، . إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أثناء شھري یولیو ودلیل المدرسةالمعینة. ستجد معلومات االتصال بالمدارس في 

أو عبر الھاتف على   (EarlyYears@ddsb.ca(فیمكنك الوصول إلى قسم السنوات المبكرة عبر البرید اإللكتروني على 
 ). 5440تحویلة.   905-666-5500(

 النقل 
المؤھلین بالشراكة مع خدمات نقل الطالب في دورھام  ) وسائل النقل للطالب DDSBیوفر مجلس مدارس مقاطعة دورھام (

)DSTS لمزید من المعلومات ولتأكید األھلیة للنقل، یرجى زیارة .(.https://www.dsts.on.ca/ 
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