والدین و سرپرستان گرامی
موضوع :اعتصاب آموزگاران
همانگونه که تا کنون ممکنست مطلع شده باشید فدراسیون آموزگاران بریتیش کلمبیا اعالم نموده که از
هفته ی آینده اعتصاب خود را به صورت چرخشی در این استان آغاز می نماید .طبق اعالمیه ی این
فدراسیون مورخ  02ماه می  0202/این اعتصاب از تاریخ دوشنبه  02ماه می آغاز و تا پنجشنبه  02ماه
می ادامه خواهد داشت .هر یک از مناطق آموزش و پرورش به نوبت و در یکی از این روزها جهت
اعتصاب تعطیل خواهد بود .مدارس در روز جمعه  02ماه می به اعتصاب پایان خواهند داد و ادامه ی
این حرکت به نتایج مذاکرات بستگی خواهد داشت.

آموزش و پرورش ناحیه ی( 34کوکیتالم) روز چهارشنبه  82ماه می در اعتصاب خواهد بود.
در این روز آموزگاران سر کالسهای خود حاضرنخواهند شد .درب مدارس باز بوده و مسئوالن اداری
حضور خواهند داشت اما قادر به راهنمایی و پاسخگویی دانش آموزان نیستند .در زمان اعتصاب مدارس
قادر به مراقبت یا نگهداری از دانش آموزان نبوده از اینرو از شما والدین گرامی تقاضا داریم فرزندان
خود را (اعم ازسطوح مختلف مدارس یا برنامه ی استرانگ استارت) در منزل نگهدارید.
کلیه فعالیت های فوق برنامه  /گردش علمی و غیره منتفی وخدمات اتوبوس مدارس نیز تعطیل خواهد
بود .والدین مجاز هستند که فرزندان خود را همراهی نموده و با عبور از خط اعتصابیون آنان را به مهد
کودک برسانند.
لطفا قبال از باز بودن این مراکز اطالع حاصل نمایید(Pre-school & day care).
اطالعات الزمه از طریق رسانه ها و وب سایت آموزش و پرورش در دسترس عموم خواهد بود و مدیر
مدارس نیز پاسخگوی سواالت شما میباشند.کادر آموزشی صمیمانه امیدوار است که مذاکرات به نتیجه
رسیده و مدارس کار خود را هر چه سریعتر از سربگیرند.
ما شما را در جریان پیشرفت کار خواهیم گذاشت.
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