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 اعزاءنا اولياء االمور،
 

 كما تعلمون ، قدمت مقاطعة مانيتوبا مشروع 

 لتحسين وذلك لتحديث قانون التعليم 64القانون 

نتائج الطالب ، في إطار أربع ركائز للحوكمة 

 طالب جاهزين، ، تعليم عالي الجودة والمساءلة

 التدريس والقيادة.التميز في للمستقبل ،

في العديد من  بينما يشارك قسم مدارس ونيبييغ

 نفس اآلراء حول اإلجراءات ذات األولوية الرئيسية

 ،الطالبا المحافظة لتحسين نتائج أوصت بهالتي 

 يجب أن تكون اإلجراءات مرتبطة بما سيحدث

لالستفادة من االحتياجات المتميزة لدعم مجتمعات 

 مدارسنا.

 

مخيب لآلمال أن حكومة المقاطعة قد إنه ألمر 

 حددت هدف اإلصالح الكامل لـيهدف نظام التعليم

إلى ضمان حصول طالبنا على أفضل أداء في كندا 

في قسم مدارس ونيبييغ،   تيةخمس سنوات اال خالل

أظهرت بيانات المقاطعة أن طالبنا حققوا مكاسب 

في  .المقاطعةمتوسط  معدل تجاوز الذيثابتة و

 اعتقادنا أن نجاح الطفل ال يعتمد على رقم ولكن

بدالa من ذلك ،يعتمد على توفير بيئة تعليمية 

 فرصة  هل ات كل طالب وتوفريتعزز نمو إمكان



عادلة لتطوير المعرفة والمهارات والقيم 

في مجتمع عالمي  الالزمة للمشاركة الهادفة

ان التميز يختلف من طالب الخر،لذا يجب  ومتنوع.

 12إلى الصف  Kعلى نظام التعليم  من الحظانة 

أن يدعم الطالب بالبرامج والخدمات المتنوعة  

 بنفس القدر.

 

االدارة الحالية لمجلس  64ينهي مشروع قانون 

إدارة المدارس والتي تسمح لمجالس المدارس 

بمعالجة االحتياجات المحلية للمجتمعات  

المدرسية وتقديم البرامج والخدمات والدعم 

 لضمان حصول الطفل على جميع األليات الضرورية

 للنجاح في المدرسة وخارجها.

 

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أنه يجب الحفاظ على   

 مدارس قسم وينيبيغ كما هي هي عليه االن حتى 

يتسنى للطالب وأولياء األمور ضمان نفس المستوى  

من طرف قسم  متاح لهمالوالخدمات  من البرامج

 .مدارس وينييبغ
 

التغيير الكبير في تقديم التعليم لديه القدرة 

مساءلة  على إزالة اتخاذ القرار من المدرسة،

المجالس المدرسية وشفافيتها وتخصيص التمويل 

خدمات للطالب على أساس االحتياجات  لدعم برامج و

 نظام يل بان يجعلالمحلية.هذاالتغيير كف

  حيث لم يعداإلنصاف نموذجaا صناعيaاالتعليم 

 والتعلم والتعليم خيارaا فرديaا.



 

نود أن نشجعكم على التعبير عن مخاوفكم 

للحكومة اإلقليمية واالنظمام إلى المنظمات 

 األخرى وحث حكومة المقاطعة للحفاظ على 

أهمية اتخاذ القرارات على مستوى المدرسة 

 ، إعادة تقييم االدارة مانيتوبا المحلية عبر

مراعاة عدد الطالب وتمثيل  والنموذج اإلقليمي،

مدينة الخاص بوتحديدا  المجتمع المدرسي

 وينيبيغ.
 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،
 

 بيتي إديل

 8رئيس مجلس اإلدارة ، عضو مجلس األمناء 
 1جيمي دومون ، نائب الرئيس عضو مجلس األمناء

 6األمناء عضو مجلس يجي تشين 
 5سيندي مردوخ عضو مجلس األمناء

 7أرلين ريد عضو مجلس األمناء
 2كريس بروتون عضو مجلس األمناء 

 9ليندا شاتكوسكي عضو مجلس األمناء
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
  
 

 


