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 كیف سیكون حال المدرسة أثناء اإلضراب؟

 مفتوحة، OUSD مدارس ستبقى إضراب، حدوث حالة في
 المدارس، مدراء سیقوم. ھنالك مدرسة كالمعتاد كونی لن ولكن

 وموظفي ،المؤھلین ،الطوارئ ومعلمو ،المكاتب وموظفو
 ،اإلضراب أثناء ،علیھم واإلشراف ،الطالب بتعلیم ،الدعم
 الدراسیة خططال بإتباع المؤقتون المدرسون یقوم لن عام، بشكل

 اتباع في الحق المدراء لدى سیكون ولكن ،للمعلمین المنتظمین
 .مؤقتینال معلمینال قبل من تنفیذھا یمكن مناسبة تعلیمیة خطط

 ھل سیتم تقدیم وجبات الطعام المعتادة اثناء اإلضراب؟

 خالل الغداء وجبة OUSD في التغذیة خدمات ستوفر، نعم
 في المتوفرة اإلفطار اختیارات قلیلت سیتم ، ولكناإلضراب

. المدرسة في األغراض متعددة غرفةال أو مطبخال أو كافتیریاال
 مجاني غداء على للحصول مؤھلین OUSD طالب من٪ 73.4

 الوجبات على تعتمد العائالت من العدید أن ونعلم مخفض، او
 .یوم كل نقدمھا التي المدرسیة

 ستستمر نشاطات ما بعد المدرسة اثناء اإلضراب؟ھل 

 وفسجمیع البرامج الممولة من قبل الدولة أو الوالیة  ، منع
 المدرسة قادة سیتبادل اثناء الإلضراب، المفعول ساریة تبقی

 ما برامج على من عدمھ اإلضراب تأثیرمدى  حول المعلومات
 سیاسة أن إلى اإلشارة جدروی ،طفلك مدرسة في المدرسة بعد
 ما برامج حضور للطالب یمكن أنھ على تنص القدیمة وزارةال

 إذا ، ولذلكالعادي الدراسي الیوم حضروا إذا فقط المدرسة بعد
 من یتمكن فلن اإلضراب، أثناء بالمدرسة طفلك یلتحق لم

 .األیام تلك في المدرسة بعد ما برنامج حضور

 بمن یجب ان تتواصل؟. لدیك المزید من األسئلة

للحصول  www.ousd.org/teacherstrikeالرجاء زیارة 
على اجوبة لغالبیة األسئلة المشتركة، ویمكن ایضا اإلتصال 

سؤال خاص حول  بمدرسة طفلك في حال كان لدیك
معلومات اإلتصال بالمدارس یمكن إیجادھا على . الإلضراب

 .www.ousd.org/schools: الموقع

 

 

 

 

 

 اإلضراب؟ ھو ما

 حل إلى التوصل من والموظفون العمل أرباب یتمكن ال عندما
 عن الموظفون یتوقف قد العقود، المفاوضات حول خالل وسط
 .لالحتجاج كوسیلة اإلضراب أو العمل

  ؟)OEA( أوكالند التعلیم نقابة العاملین في وزارة ھو ما

OEA المدرسین من 3000 یقرب ماعن  ممثلال ھو، 
 ،المكتبات وأمناء ،النفس وعلماء ،والممرضات ،والمستشارین

 وبدائل ،االجتماعیین واألخصائیین ،النطق أمراض وأخصائیي
في وزارة  الكبار وتعلیموالروضة،  ، ،K-12 في المعلمین

 .التعلیم في منطقة أوكالند

 صوت أعضاء النقابة على تأیید اإلضراب؟ ھل

 . نعم

لماذا لم یصل كل من نقابة العاملین وزارة التربیة الى حل 
 لتالفي اإلضراب؟

 أن من التأكد أیًضا نرید ولكننا ، ونقدرھم معلمینا نحترم اجمیعن
 المشترك الفھم خالل من إلیھ التوصل یتم ،علیھ نتفق الذي العقد

 على الحفاظ علینا یجب أنھ یعني وھذا. للطالب أفضل ھو لما
 تزوید من نتمكن حتى ، OUSD لـ ةالمناسب الموازنة المالیة

 الطالب جمیعوتجھیز  إلعداد الالزمة بالموارد مدارسنا
 .للجامعات والوظائف لخریجینوا

ھل یجب على الطالب الذھاب إلى المدارس في حال وجود 
 إضراب؟

مفتوحة إلستقبال الطالب بشكل نعم كل المدارس یجب ان تبقى 
إال اذا كان ھناك تعمیم من الوزارة ینص على غیر  ،عادي

 .ذلك

ماذا یحصل في حال تغیب الطالب عن المدرسة اثناء 
 اإلضراب؟

قوانین الحضور والغیاب ستظل ساریة المفعول حتى في حالة 
 :لمزید من المعلومات الرجاء زیارة الموقع التالي. اإلضراب

www.ousd.org/studentfamilyhandbook 

http://www.ousd.org/teacherstrike
http://www.ousd.org/schools
http://www.ousd.org/studentfamilyhandbook
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 حدث معلوماتك

 OUSD طوارئ بطاقة على الموجودة المعلومات أن من تأكد
 تصل بكت أن طفلك لمدرسة یمكن بحیث ،محدثة بك الخاصة

 معلوماتك فلمدرسة ط تمتلك أن دائما یجب. طوراتت بأي
 وعناوین الھواتف أرقام: ذلك في بما لعائلتك الحالیة االتصال

 .المنازل وعناوین اإللكتروني البرید

 بتطویر قم. طفلك بأدویة محّدثة قائمة بھا مدرستك أن من تأكد
 حقن وخاصة الدواء، عطاءهإل مدرستك مسؤول مع عمل خطة

 التأكد أجل منوذلك  ،Glucagon و EpiPens مثل الطوارئ
 .الصحیة موجودة وملبیة طفلك احتیاجات جمیع من

 ابقى على اطالع

 طریق عن المعلومات بتوفیر مدرسة طفلك تقوم سوف
 أو/  و اإللكتروني البرید ورسائل )robocalls(اإلتصال اآللي 

 من إلكترونیة رسائل أیًضا تتلقى قد ،النصیة الرسائل خدمات
 بشكل المعلومات بنشر أیًضا المقاطعة ستقوم ،مباشرة وزارةال

 موقعنا وعلى االجتماعي التواصل مواقع عبر منتظم
 و facebook و ousdnewsعلى تابعنا. اإللكتروني

twitter بزیارة قم أو/  و 
www.ousd.org/teacherstrike التحدیثات على للحصول 

 ضراب المعلیمنإل المخصصة والموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحدث مع اطفالك

. تضارب للمعلومات بین األطفال في حالة اإلضراب قد یحدث
 إذا عما وسؤالھم منتظم بشكل أطفالك مع بالتحدث نوصیك

 التي النصائح بعض إلیك. مخاوف أو اسئلة أیة لدیھم كانت
 .أعمارھم مستوى على أطفالك مع التواصل على ستساعدك

 .أطفالك طمأنة

 سیعودون المعلمین وأن مؤقت، اإلضراب ألطفالك أن وضح
 .العمل إلى

 

 .المدرسي العمل على زالتركی

 .دراستھم على التركیز مواصلة ومواظبة على أطفالك شجع

 

 TK-5 الصفوف في للطالب

 أن أطفالك تخبر أن یمكنك :توعیتھمل الموقف ھذا استخدام یمكن
 إلى بحاجة وأنھم خالفات لدیھم األحیان بعض في البالغین

 حلول للوصول الى مًعا والعمل عنھا، للتحدث مًعا االجتماع
اإلضراب على  حول المحادثات تخصیص ینبغي. مرضیة

 شيء أي یفعلوا لم أنھم وقم بالتأكید ألطفالك. الطفل حسب عمر
 .خاطئ

 

 12-6 الصفوف في للطالب

 األطفال إلى بالنسبة ،لتوعیتھم الموقف ھذا استخدام یمكن
 حول ومحادثتھم المعلومات من المزید تقدیم یمكنك سًنا، األكبر

 التعلیم وزارة ھما جانبین ھناك أن لھم اشرح. المشكلة ھذه
 إلى التوصل یحاوالن وأنھما المعلمین، واتحاد ،)OEA( أوكالند

 .للجمیع عادل اتفاق

 


