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ارس در ارتباط با بازگشايی مد شمابا تشکر از همکاری و صبوری شما در شرايط کنونی  اين نامه جهت به روز رسانی اطالعات 
صادر شده است:  تاريخ دوم سپتامبر در  

در حال حاضر مسايل کماکان در دست بررسی و حل نشده باقی مانده اند هر چند که ممکنست شما از طريق رسانه های گروهی 
امه ها پس سناريو های مختلفی رادر اين ارتباط شنيده باشيد. از آن جمله ميتوان : پيش بينی دو هفته زمان برای منظم نمودن برن

ت که در زمان نگارش اين نامه روشن نيس را نام برد....  ات يا ميانجيگری آقای "وينس ردی" جهت حل اختالفاتاز پايان اعتصاب
ذيرش آيا تا روز سه شنبه توافقی حاصل خواهد شد يا اينکه "دو هفته" زمان جهت تنظيم و برنامه ريزی کارها الزمست يا خيرو پ

و گمان خواهد بود .هر يک از اين سناريو ها تنها مبتنی بر حدس   

مايت از مذاکرات خواهد نمود و اميدوار است اين توافق هر چه سريعتر حنهايت کوشش خود را در 43ناحيه ی آموزش و پرورش 
ده که اتحاديه ی آموزگاران و نماينده ی مجلس تقاضا کر /وزير آموزش و پرورش /انجام پذيرد. اين ناحيه کتبا از دولت/ استاندار

ول لطفا تارنمای (وب سايت) آموزش و پرورش  و رسانه های جمعی را در ط.بنمايندی خود را در رسيدن به اين توافق سعحداکثر 
  www.sd43.bc.caپايان هفته همچنان تعقيب نماييد.  

از خواهند بود که را ادامه خواهند داد و والدين مج در صورت ادامه ی اعتصاب در روز دوم سپتامبر مهد کودک ها کارشان
فرزندانشان را به مهد کودک های واقع در مدارس برسانند. لطفا با مسوولين مهد کودک مربوطه جهت همامنگی های الزم در 

 تماس باشيد. امنيت دانش آموزان همچنان گذشته در اولويت اول قرار خواهد داشت.

 رب مدارس باز بوده و مسوولين اداری جهت نظارت حضور خواهند داشتد نرسند آموزگاران به توافق چنانچه دولت و اتحاديه ی 
.هر چند که هيچ برنامه ی آموزشی ارايه نخواهد شد  

زم احتراما از والدين محترم تقاضا داريم که فرزندان خود را به مدرسه نياورده و در طول اعتصابات جهت نگه داری آنها تدابير ال
را اتخاذ نمايند. برای اطالعات بيشتر لطفا به تارنماهای زير مراجعه فرماييد: 

  http://www.newsroom.gov.bc.ca/ministries/education/    

http://bcpsea.bc.ca/  

http://bctf.ca/  

http://www.coquitlamteachers.com/ 

در صورتيکه مايل باشيد که نظريات خود را با وزير آموزش و پرورش / نماينده ی مجلس و يا اتحاديه ی آموزگاران در ميان 
با مراجع زير تماس حاصل فرماييد:بگذاريد لطفا   
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