
 ۲۰۱٤ ایار ۲۱

 األوصیاء أو/  و األمور أولیاء األعزاء

 المعلمین إضراب: بصدد

 أنحاء جمیع في المتناوب اإلضراب القادم االسبوع یبدأون سوف أعضاءه بان كولومبیا بریتیش معلمین آتحاد اعلن, تعلمون قد كما
 یبداء سوف المتناوب اإلضراب:"  ایار شھر من ۲۰ في كولومبیا بریتیش معلمین آلتحاد صحفي لبیان وفقا. كولومبیا بریتیش  مقاطعة

 كافة. االیام ھذه باحدى تتاثر سوف المقاطعة مدارس كافة. ایار شھر من ۲۹ و, ۲۸, ۲۷ لل یستمر وسوف ایار شھر من ۲٦ االثنین یوم
 طاولة أحداث على یعتمد سوف)  اعتصام او احتجاج( المتناوب لإلضراب تمدید أي. أیار ۳۰ الجمعة یوم مفتوحة ستكون المدارس

 ."المفاوضات

 .۲۰۱٤ ایار ۲۸ االربعاء یوم في School District 43 (Coquitlam) )كوكیتالم( ٤۳ مدارس منطقة تتاثر سوف

 على المحرز التقدم على اعتماداً " الضرورة حسب" سیستمر  المدارس إغالق من المزید بان كولومبیا بریتیش معلمین آتحاد أشار  قد و
 .المفاوضات طاولة

 .ایار من۲۸ ال المصادف االربعاء یوم العمل الى یأتوا لن المعلمین فان, لالضراب كنتیجھ

 یكون وسوف. بالتعلیم الطالب تزوید على قدرة ھناك یكون لن التعلیمیة، المنطقة إدارة تحت مفتوحة ستبقى المدرسیة المرافق حین في
 المنازل في أطفالھم إبقاء اآلھالي أمن نطلب بالتالي .الوظیفي االحتجاج من الفترة ھذه خالل المناسب اإلشراف لتوفیر محدودة قدرة ھناك

 .ایار ۲۸ األربعاء یوم"  Strong Start  :القویة البدایة" ومراكز المدارس بعثھم الى عدم و

 .الیوم ھذا في المرافق وتأجیر الالصفیة، واألنشطة المدرسیة، المیدانیة الرحالت إلغاء سیتم

.  ”Day Care”النھاریة الرعایة مراكز إلى أطفالھم لمرافقة االعتصام خطوط لعبور الطلبھ امور الولیاء السماح یتم سوف انھ اعلمنا لقد
 .الیوم ذلك في مفتوح كان إذا لمعرفة اطفالكم رعایة بمركز االتصال یرجى

 .مدرسیة باصات خدمة ھنالك یكون لن

  www.sd43.bc.ca:االنترنت على موقعنا و اإلعالم وسائل خالل من المعلومات من المزید توفیر وسیتم

 المفاوضات من االنتھاء یتم ان صدق بكل  التعلیم مجلس یأمل و.   معلومات إعطائكم على قادر باوالدكم الخاصة المدرسة ة/مدیر أیضا
 مطلعین ابقاءكم على نعمل سوف فإننا األثناء، ھذه في  .ممكن وقت أقرب في العادیة المدرسیة العملیات  تستأنف وأن بسرعة، العمالیة

 .التطورات كافة على

 

 ,االحترام فائق مع

 غرانت توماس

 المدارس مشرف

 )كوكیتالم( ٤۳ مدارس منطقة


