
  ٢٠١٤ آب ٢٩

 ,األعزاء أولیاء األمور و / أو األوصیاء

 المدرسالغرض من ھذه الرسالة ھو توفیر معلومات محدثة عن الخالف وأثره على افتتاح  الحالي.نشكر صبركم خالل الخالف التعلیمي 
 ٠ایلول (سبتمبر) ٢یوم الثالثاء 

وقد تم تعمیم عدد من السیناریوھات في وسائل اإلعالم بما في ذلك فترة أسبوعین "تھدئة" وإشراك  الخالف.حتى ھذه اللحظة لم یتم حل 
في وقت كتابة ھذه الرسالة ال یمكننا اال التكھن حول ما إذا كان سیكون ھناك اتفاق مصدق بحلول یوم الثالثاء أو فترة  ریدي.الوسیط فینس 

 "تھدئة".

الطراف إلى التفاوض على تسویة  ونأمل ان یتوصلوا سریعاً الى اتفاق. وقد كتب المجلس مرة أخرى وسوف یستمر ھذا المجلس دعوة  ا
و یقوم  بترتیب لقاءات مع (BCTF) و إلى آتحاد معلمین بریتیش كولومبیا  ,و إلى وزیر التعلیم ,وإلى رئیسة الوزراء ,إلى الحكومة

    الرجاء االستمرار في مراجعة موقعنا على االنترنت التوصل إلى تسویة.المحلیة للحث على   (MLA)أعضاء الجمعیة التشریعیة
   www.sd43.bc.ca  والرادیو بخصوص أي إعالنات خالل عطلة نھایة  ,والمطبوعات ,و وسائل االعالم االجتماعیة ,ووسائل االعالم

 األسبوع الطویلة.

وسوف یتم نشر ھذه  فتتاح.لالالى تسویة سنقوم بإبالغ أولیاء األمور عن اإلجراءات والبروتوكوالت المعتمده  و في حال الوصول
 . المعلومات على موقعنا على االنترنت

أیلول، نعلم اولیاء االمور انھ سوف یتم السماح لھم عبور خطوط االعتصام لمرافقة أطفالھم  ٢في  االبعاد/إذا واجھنا استمرار في إالضراب
 .تسھیالتھم ستكون مفتوحة كانت  لتحدید ما إذا  الرعایة یرجى االتصال بمزود . ”Day Care” إلى مراكز الرعایة النھاریة

حة تحت إشراف االدارة، ولكن لن یكون لدینا القدرة على تقدیم البرامج سوف تكون المدارس مفتو  .تبقى سالمة الطالب من اولویاتنا
 .لذالك نطلب وبكل االحترام من اولیاء امور  الطالب عدم اصطحاب اطفالم إلى المدرسة وإیجاد ترتیبات بدیلة  أثناء اإلضراب .التعلیمیة

 المواقع التالیة یرجى الرجوع إلىمزید من المعلومات ل

      /http://www.newsroom.gov.bc.ca/ministries/education  لوزارة التربیة والتعلیم في بریتیش كولومبیاغرفة األخبار 
  www.bcpsea.bc.ca (BCPSEA)بریتیش كولومبیا  رابطة موظفي القطاع العام في

     www.bctf.ca  ( BCTF ) آتحاد معلمین بریتیش كولومبیا

   www.coquitlamteachers.com   (CTA)جمعیة معلمین كوكویتالم 

    المحلي الخاص بك أو آتحاد معلمین بریتیش كولومبیا   (MLA)الجمعیة التشریعیة او عضو بوزیر التعلیم كنت ترغب في االتصالإذا 
( BCTF) للتعبیر عن أفكارك ومخاوفك یرجى مراجعة ما یلي 

Minister of Education Peter Fassbender   Minister.Educ@gov.bc.ca  
MLA Mike Farnsworth, Port Coquitlam  mike.farnworth.mla@leg.bc.ca  
MLA Douglas Horne, Coquitlam-Burke Mtn douglas.horne.mla@leg.bc.ca  
MLA Linda Reimer, Port Moody-Coquitlam linda.reimer.mla@leg.bc.ca  
MLA Selina Robinson, Coquitlam-Maillardville Selina.robinson.mla@leg.bc.ca  
BC Teacher’s Federation President Jim Iker presidentsoffice@bctf.ca 

 . وصبركم تعاونكم نشكر, أخرى مرة

 مع فائق االحترام,

  مشرف المدارس توماس غرانت

  )كوكيتالم( ٤٣ مدارس منطقة


