 ١٢ايار ١١٢٢
األعزاء أولياء األمور و  /أو األوصياء
بصدد :إضراب المعلمين
كما قد تعلمون ,اعلن آتحاد معلمين بريتيش كولومبيا بان أعضاءه سوف يبدأون االسبوع القادم اإلضراب المتناوب في جميع أنحاء
مقاطعة بريتيش كولومبيا .وفقا لبيان صحفي آلتحاد معلمين بريتيش كولومبيا في  ٠٢من شهر ايار  ":اإلضراب المتناوب سوف يبداء
يوم االثنين  ٠٢من شهر ايار وسوف يستمر لل  ,٠٢ ,٠٢و  ٠٢من شهر ايار .كافة مدارس المقاطعة سوف تتاثر باحدى هذه االيام .كافة
المدارس ستكون مفتوحة يوم الجمعة  ٠٢أيار .أي تمديد لإلضراب المتناوب (احتجاج او اعتصام) سوف يعتمد على أحداث طاولة
المفاوضات".
سوف تتاثر منطقة مدارس ( ٢٤كوكيتالم)) School District 43 (Coquitlamفي يوم االربعاء  ١٢ايار .١١٢٢
و قد أشار آتحاد معلمين بريتيش كولومبيا بان المزيد من إغالق المدارس سيستمر "حسب الضرورة" اعتمادا على التقدم المحرز على
طاولة المفاوضات.
كنتيجه لالضراب ,فان المعلمين لن يأتوا الى العمل يوم االربعاء المصادف ال ٠٢من ايار.
في حين المرافق المدرسية ستبقى مفتوحة تحت إدارة المنطقة التعليمية ،لن يكون هناك قدرة على تزويد الطالب بالتعليم .وسوف يكون
هناك قدرة محدودة لتوفير اإلشراف المناسب خالل هذه الفترة من االحتجاج الوظيفي .بالتالي نطلب أمن اآلهالي إبقاء أطفالهم في المنازل
و عدم بعثهم الى المدارس ومراكز "البداية القوية  "Strong Start :يوم األربعاء  ٠٢ايار.
سيتم إلغاء الرحالت الميدانية المدرسية ،واألنشطة الالصفية ،وتأجير المرافق في هذا اليوم.
لقد اعلمنا انه سوف يتم السماح الولياء امور الطلبه لعبور خطوط االعتصام لمرافقة أطفالهم إلى مراكز الرعاية النهارية ”.”Day Care
يرجى االتصال بمركز رعاية اطفالكم لمعرفة إذا كان مفتوح في ذلك اليوم.
لن يكون هنالك خدمة باصات مدرسية.
وسيتم توفير المزيد من المعلومات من خالل وسائل اإلعالم و موقعنا على االنترنتwww.sd43.bc.ca :
أيضا مدير/ة المدرسة الخاصة باوالدكم قادر على إعطائكم معلومات .و يأمل مجلس التعليم بكل صدق ان يتم االنتهاء من المفاوضات
العمالية بسرعة ،وأن تستأنف العمليات المدرسية العادية في أقرب وقت ممكن .في هذه األثناء ،فإننا سوف نعمل على ابقاءكم مطلعين
على كافة التطورات.

مع فائق االحترام,
توماس غرانت
مشرف المدارس
منطقة مدارس ( ٣٠كوكيتالم)

