أبريل 5102

مالحظة هامة لألسر:
إضراب محتمل لمعلمي المرحلة الثانوية بمنطقة بيل

يتمثل الغرض من هذه الرسالة يف إطالع عائالت جملس مدارس منطقة بيل على أحدث املتستددات املتعلقة مبافاضاات العمل اجلارية مع
معلمي املدارس الثانوية باملنطقة .حنن نعلم أنه ،باعتباركم آباء ،فمن املهم بالنتسبة لكم أن تعرفوا كيف ميكن أن تؤثر هذه احلالة على ابنكم
املراهق /ابنتكم املراهقة ،ضلذلك أكتب لكم لتزضيدكم بأحدث األخبار.
لقد تتسلم جملس املدارس مبنطقة بيل مؤخرا تقريرا يافيد بعدم التوصل إىل تتسوية .ضيتطلب قانون عالقات العمل يف أضنتاريو استالم تقرير بعدم
التوصل إىل تتسوية قبل أن ميكن الاحتا معلمي املدارس الثانوية يف أضنتاريو أن يعلن عن تنظيم إاراب قانوين .ضضفقا هلذا القانون ،جيب تزضيد
جمالس املدارس بإشعار قبل مختسة أيام من القيام بأي إاراب .ضعلى هذا النحو ،فإن أقرب موعد محتمل إلضراب معلمي المرحلة الثانوية
بمنطقة بيل سيكون في  52أبريل  .5102جار القيام بإارابات مماثلة يف سبعة من جمالس املدارس يف مجيع أحناء أضنتاريو -ضرهام،

ضهالتون ،ضليكهيد ،ضأضتاضا-كارلتون ،ضرينبو ،ضمنطقة ضاترلو.
إن ما يهمنا هو سالمة طالبنا ،ضنو منكم أن تتافهموا بواوح حالة مدارسنا إذ حدث أي إاراب عن العمل يف املدارس الثانوية مبنطقة بيل .ضنو أن تكون األسر على
اطالع باألمر بقدر اإلمكان.
إذا حدث إضراب ،فسيتم إغالق جميع المدارس الثانوية بمنطقة بيل ،وهذا يعني أنه:



سيتم إلغاء مجيع الربامج التعليمية املنتظمة لطالب الصافوف  9إىل 05



سيتم إلغاء األنشطة الالمنهدية ،ضالرحالت امليدانية ضالنشاطات املدرسية.



سيتوقف تشغيل احلافالت املخصصة لطالب املدارس الثانوية .ضسوف تتستمر احلافالت يف نقل طالب املرحلة االبتدائية فقط.

 قد يعتصم املعلمون خارج املدارس الثانوية مبنطقة بيل  .ضليس من املتوقع أن تنظم اعتصامات خارج املدارس االبتدائية مبنطقة بيل.
إذا كانت لديكم أسئلة ،أض إذا رغبتم يف معرفة ما جيري يف املدارس الثانوية التابعة جمللس مدارس بيل فيما يتعلق باملافاضاات:


احبث عن التحديثات على وسائل اإلعالم االجتماعية -ميكنكم متابعتنا على موقع تويرت [ ]@PeelSchoolsض  /أض اإلعداب بصافحتنا على الافيتسبوك:
www.facebook.com/peelschools

 تافضلوا بزيارة موقع جملس املدارس مبنطقة بيل على اإلنرتنتwww.peelschools.org/labour:
تتمثل أضلويتنا أثناء أي إاراب عن العمل يف سالمة طالبنا .سنتستمر يف مراقبة الواع ضتأثريه على طالب مدارس منطقة بيل .ضحنن ملتزمون بإطالعكم على األخبار
تغري الواع.
ضأحدث املتستددات ،ضسنقوم بتحديث املوقع  www.peelschools.org/aboutus/labourضسنتواصل معكم مباشرة أثناء ّ
نثمن عملهم مع الطالب.
ضكمدلس للمدارس ،حنن حنرتم معلمي املرحلة الثانوية العاملني لدينا ض ّ
سنظل ملتزمون بالتوصل إىل اتافاقات منصافة ضعا لة مع كل من جمموعات موظافينا .ضكما هو احلال ائما ،فنحن نق ّدر صربكم ضتافهمكم.

جانيت ماكدضغالد
رئيس جملس املدارس مبنطقة بيل

