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 والدين و سرپرستان گرامی

 موضوع: اعتصاب آموزگاران

اعتصاب خود را به صورت  نيز هفته ی آيندهان بريتيش کلمبيا اعالم نموده که فدراسيون آموزگار
. ادامه ميدهد اين استانسرتاسرچرخشی در   

U .آموزش و پرورش ناحيه ی43 (کوکيتالم) روز جمعه سيزدهم ماه ژوئن در اعتصاب خواهد بود 

 نخواهند شد. درب مدارس باز بوده و مسئوالن اداری در اين روز آموزگاران سر کالسهای خود حاضر
س وزان نيستند. در زمان اعتصاب مدارحضور خواهند داشت اما قادر به راهنمايی و پاسخگويی دانش آم

از شما والدين گرامی تقاضا داريم فرزندان  قادر به مراقبت يا نگهداری از دانش آموزان نبوده از اينرو
نگهداريد.  برنامه ی استرانگ استارت) در منزل مدارس يا سطوح مختلفاعم ازخود را (  

تعطيل خواهد اتوبوس مدارس نيز خدمات غيره منتفی ويت های فوق برنامه / گردش علمی وکليه فعال
 مهدبو ازخط اعتصابيون آنان را به نموده و با عهستند که فرزندان خود را همراهی مجازبود. والدين 

برسانند. کودک  

U(Pre-school & day care)لطفا قبال از باز بودن اين مراکز اطالع حاصل نماييد U. 

اين وضعيت در حال حاضر بسيار غيرقابل پيش بينی است و ما هيچ اطالعی در مورد برنامه ی  پايداری
دريافت هرگونه اطالعات در باره ی امتحانات / فارغ التحصيلی و معمول پايان سال نداريم. در صورت 

 يا مدرسه ی تابستانه سريعا شما را در جريان خواهيم گذاشت. 

اطالعات الزمه از طريق رسانه ها و وب سايت آموزش و پرورش در دسترس عموم خواهد بود و مدير 
چنانچه مايل به دريافت اطالعات بيشتر در ارتباط با  مدارس نيز پاسخگوی سواالت شما ميباشند.

 اعتصاب ميباشيد ميتوانيد از سايت های زير بازديد نماييد:

1TUwww.bctf.ca U1T                                         فدراسيون آموزگاران بی سی   

  1TUwww.coquitlamteachers.comU1T              انجمن آموزگاران کوکيتالم 

                 1TUwww.bcpsea.bc.ca U1T                             انجمن کارمندان دولت بی سی   

1TUwww.gov.bc.ca  U1T                                     وزارت آموزش و پرورش    

رس کار خود را هر چه سريعتر کادر آموزشی صميمانه اميدوار است که مذاکرات به نتيجه رسيده و مدا
.ذاشتما شما را در جريان پيشرفت کار خواهيم گ بگيرنداز سر  

http://www.bctf.ca/
http://www.coquitlamteachers.com/
http://www.bcpsea.bc.ca/
http://www.gov.bc.ca/
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