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 موضوع: اعتصاب آموزگاران

موده کھ از ھمانگونھ کھ تا کنون ممکنست مطلع شده باشید فدراسیون آموزگاران بریتیش کلمبیا اعالم ن
 ھفتھ ی آینده اعتصاب خود را بھ صورت چرخشی در این استان آغاز می نماید. طبق اعالمیھ ی این

ماه  29پنجشنبھ  ماه می آغاز و تا 26این اعتصاب از تاریخ دوشنبھ  2014ماه می / 20فدراسیون مورخ 
می ادامھ خواھد داشت. ھر یک از مناطق آموزش و پرورش بھ نوبت و در یکی از این روزھا جھت 

ماه می بھ اعتصاب پایان خواھند داد و ادامھ ی  30اعتصاب تعطیل خواھد بود. مدارس در روز جمعھ 
خواھد داشت.این حرکت بھ نتایج مذاکرات بستگی   

  آموزش و پرورش  ناحیھ ی43 (کوکیتالم) روز چھارشنبھ 28 ماه می در اعتصاب خواھد بود. 

 نخواھند شد. درب مدارس باز بوده و مسئوالن اداری در این روز آموزگاران سر کالسھای خود حاضر
س روزان نیستند. در زمان اعتصاب مداحضور خواھند داشت اما قادر بھ راھنمایی و پاسخگویی دانش آم

زندان نگھداری از دانش آموزان نبوده از اینرو از شما والدین گرامی تقاضا داریم فرقادر بھ مراقبت یا 
نگھدارید.  برنامھ ی استرانگ استارت) در منزل مدارس یا سطوح مختلفاعم ازخود را (  

خواھد  تعطیلاتوبوس مدارس نیز خدمات کلیھ فعالیت ھای فوق برنامھ / گردش علمی و غیره منتفی و
بود. والدین مجاز ھستند کھ فرزندان خود را ھمراھی نموده و با عبور از خط اعتصابیون آنان را بھ  مھد 

 کودک برسانند.  

 (Pre-school & day care).لطفا قبال از باز بودن این مراکز اطالع حاصل نمایید  

مدیر  اطالعات الزمھ از طریق رسانھ ھا و وب سایت آموزش و پرورش در دسترس عموم خواھد بود و
تیجھ کادر آموزشی صمیمانھ امیدوار است کھ مذاکرات بھ نمدارس نیز پاسخگوی سواالت شما میباشند.

بگیرند.رس کار خود را ھر چھ سریعتر از سررسیده و مدا  

ذاشت.ما شما را در جریان پیشرفت کار خواھیم گ   

 ارادتمند

 توماس گرانت

(کوکیتالم) 43مدیر کل آموزش و پرورش ناحیھ   
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