
ندعو جميع أولياء األمور ومقدمي 

الرعاية بمجلس إدارة مدارس 

مقاطعة أوتاوا كارلتون
انضموا إلينا في اجتماع أولياء األمور التثقيفي والممتع حيث:

√المتحدث√الرئيسي√د/√مايكل√تشنغ√من√مستشفى√األطفال√بشرق√أونتاريو√سيتحدث√عن√بناء√√	

المرونة√لدى√األطفال√والشباب√في√عالم√يمأله√الشك√

√سيوفر√خبراء√مجلس√إدارة√مدارس√مقاطعة√أوتاوا√كارلتون√التوجيهات√بشأن√دعم√الصحة√√	

العقلية،√وتنمية√مهارات√القراءة√واللغة،√والتعليم√الخاص√والمزيد√

سيتحدث√الخبراء√المجتمعيون√عن√إدمان√األلعاب√وصوت√الطالب√	

تُقدم√بعض√الجلسات√باللغتين√العربية√والصومالية.√√	

سُيتاح√مترجم√للجلسة√الرئيسية√بلغة√اإلشارة.√√	

يُوصى√بارتداء√الكمامات.√√	

تُتاح√وحدات√ملء√مياه√الشرب√في√المدرسة√-√يرجى√إحضار√زجاجة√المياه√الخاصة√بك.√	

التاريخ   احفظ 
مدرسة ريدجمونت الثانويةمن 8:30 ص إىل 1:30 م5 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2022

اجتماع أولياء األمور لعام 2022

إعادة التواصل والتجديد

للتعرف عىل المزيد، يرجى زيارة 
ocdsb.ca الموقع اإللكتروني

انقر هنا 
للتسجيل

لجنة اشتراك أولياء األمور في لجنة مجلس 

إدارة مدارس مقاطعة أوتاوا كارلتون

http://ocdsb.ca
https://www.surveymonkey.com/r/QXT7QKF


 
 

 :الندوات بالعربیة
 

 إشكالیة استخدام األلعاب والتقنیة: الوقایة وتوجیھات لمقدم الرعایة
 ) 234لخدمات اإلدمان واألسرة، رقم الغرفة:  Rideauwood(مركز 

من البرنامج القائم في المدرسة، للحاضرین سبالً التعرف على    Rideauwoodستقدم ھذه الجلسة المقدمة من قِبل مستشاري 
اإلدمان والسلوكیات اإلشكالیة المتعلقة باأللعاب واستخدام التقنیة لدى الشباب. سیراجع المستشارون عوامل الخطر واإلشارات  

لمصادر التي تقدم الدعم لمقدمي الرعایة التحذیریة فضالً عن النصائح المفیدة والعوامل الوقائیة. ستتم أیًضا مراجعة البرامج وا
 والشباب.

 
Problematic Use of Gaming and Technology: Prevention and Caregiver Guidance 
(Rideauwood Addiction and Family Services, Room Number: 234) 
This session, presented by Rideauwood Counsellors from the School-Based Program, will 
provide attendees with an understanding of addiction and problematic behaviours related to 
gaming and tech use in youth. The counsellors will review risk factors and warning signs, as 
well as helpful tips and protective factors. Programs and resources that provide support to 
caregivers and youth will also be reviewed. 

 
 

 فھم وتوفیر الدعم لطفلك  - التعلیم الخاص 
 )223(خدمات دعم التعلم، مجلس إدارة مدارس مقاطعة أوتاوا كارلتون، رقم الغرفة:  

التقدیمي، ستتم مشاركة معلومات عامة حول التعلیم الخاص في مجلس إدارة مدارس مقاطعة أوتاوا كارلتون في ھذا العرض  
مع أولیاء األمور. وسیتضمن ذلك موضوعات عن ماھیة خدمات التعلیم الخاص المقدمة في مدارسنا، وكیفیة الوصول إلى 

 الدعم في مدرستك، وكیفیة تقدیم الدعم لطفلك. 
 
 
Special Education - Understanding and Accessing Support for your child 
(Learning Support Services, OCDSB, Room Number: 223) 
In this presentation, general information about special education in the OCDSB will be 
shared with parents. This will include topics about what special education services are 
in our schools, how to access support at your school, and how to advocate for your 
child. 
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