
 

 

 

 

 رسالة إلى أولياء األمور والطلبة

 ة جديدةحفالت وفعاليات التخّرج بحلّ  – 19-الموضوع: وباء كوفيد

 

 حضرات أولياء األمور والطلبة األعزاء:

عرقلة احتفاالت التخّرج التي كان من المقرر انعقادها للطلبة  إلى  19-أدى إقفال المدارس بسبب انتشار وباء كوفيد
 العديد من الطلبة عن كيفية االحتفال بإنجازاتهم األكاديمية. حاليًا المقبلين على التخرج. حيث يتساءل 

  قامت المقاطعة بتشكيل لجنة مؤلفة من خمسة مدراء مدارس وأربعة مدرسين وأربعة طالب ومندوب عن وزارة التعليم
التدابير بوقد نظرت هذه اللجنة في الطرق المتاحة لالحتفال بإنجازات المتخرجين مع االلتزام  .وتنمية الطفولة المبكرة

 .  19-في ظل انتشار وباء كوفيد  تم فرضهاالتي العامة  الوقائية 

الصعب جدًا مراعاة واقع كل  صت اللجنة إلى أنه من  ل  وبعد تحليل القيود والعوامل األساسية التي حددها الطلبة، خ  
. وبنتيجة ذلك، نظرت اللجنة بعدد من السيناريوهات الممكنة إلجراء احتفاالت فيها مدرسة الختالف أعداد المتخرجين

 أنه سيكون من األفضل أن تتولى كل مدرسة وضع برنامجها الخاص محليًا.     وخل صت إلىحفالت الرقص و التخرج 

اقتراحها هو الجمع بين العنصر االفتراضي على صعيد المقاطعة والعنصر المحلي )سواء  تّم ومن السيناريوهات التي 
عبر المنصات االفتراضية أو الحضور الشخصي(. لذا يمكن للمدارس أن تضفي طابعها الخاص على احتفاالت 

 التخرج مع التقيد بتدابير الصحة العامة.  

مجددًا بعقد به سي سمح معرفة التاريخ الذي خ الحق نظرًا لعدم ليس من الموصى به تأجيل هذه الفعاليات إلى تاري
 مستقباًل إذا ما شاءت ذلك.  طالبيةإال أنه يجوز للمدارس أن تختار دعم مبادرات  اللقاءات الكبيرة.

يعمل حاليًا مديرو المدارس بالتشاور مع الطالب والعاملين على وضع برنامج خاص بمدارسهم. سيتم الموافقة على  
وي شترط به التقيد بتدابير الصحة العامة. من الواضح أن هذه االحتفاليات  2020مايو  26ذا البرنامج بتاريخ ه

ستكون مختلفة عما عهدناه في الماضي إال أن اللجنة تؤمن بأنه من الممكن تكريم إنجازات الطلبة بأسلوب فريد 
 ومميز.

ة المقبلين على التخرج. فهي تشكل مرحلة محورية في حياتهم وهي  إننا ندرك أن هذه المسألة هي بغاية األهمية للطلب
 بها بأسلوب مميز. أن نحتفلتستحق 

 على هذا البرنامج قريبًا. بإطالعكمسيقوم مدير مدرستكم 



 

 

 


