
دلیل األسرة:
معرفة واحترام التنوع العقائدي

2021العقائدیةالتیسیراتإرشادات

تقّبل ھوّیتنا

وھوّیاتھمالطالبقیموتقدرتحتضنومدارسناواالبتكار،للقوةمصدرھوالتنوعبأنDSBNنیاجرامقاطعةمدارسمجلسیؤمن
وتجاربھم الحیاتیة. كل شخص لدیھ قصة. ومن خالل مشاركة ھذه القصص سنتعرف على المجتمعات وھویاتھا ومعتقداتھا وخلفیاتھا،

والتي ستكون بمثابة عدسة ثاقبة لتقدیر تجارب الطالب. معرفة ھذه القصص تنّمي شعورا باالنتماء المجتمعي حیث یمكن رعایة
ظروف تعلم ُمنِصفة، واالحتفاء باالختالف، والترحیب بجمیع األصوات.

یعترف مجلس مدارس مقاطعة نیاجرا بأن األرض التي یقع علیھا مجلسنا ومدارسنا ھي اإلقلیم التقلیدي لشعبي ھاودینوساوني وأنیشینابي،
الذین ال یزال الكثیر منھم یعیش ویعمل ھنا حتى الیوم. ھذه المنطقة مغطاة بواسطة معاھدات كندا العلیا وھي ضمن األراضي المحمیة باتفاقیة

وامبوم (طبق مع ملعقة واحدة). ھذه األرض ھي الیوم موطن للعدید من شعوب األمم األولى والمیتیس واإلنویت، ویذكرنا االعتراف بأن
مستوى معیشتنا العظیم یرتبط ارتباطا مباشرا بموارد وصداقة الشعوب األصلیة.

الغرض من ھذا الكتیب

تعززللجمیعومحتویةعادلةتعلیمیةومساحاتمدارسلخلقوالمجتمعاتواألسرالطالبمعشراكاتبإقامةDSBNالـیلتزم
قبول وحمایة الحقوق الدینیة والعقائدیة لجمیع الطالب.

وقد تم تطویر ھذا الدلیل لمساعدة األسر على فھم عملیة االستیعاب العقائدي لیشاركوا بفاعلیة مع المدرسة كشركاء لتحدید
التیسیرات الدینیة والعقائدیة. دلیل األسرة یتكامل مع دلیل اإلدارة لالستیعاب العقائدي حتى تتمكن األسر والمدارس من العمل

سویا. ستساعد ھذه الشراكات في دعم نظام تعلیمي منصف یعزز ویعكس مبادئ التعلیم العادل والمناھض للعنصریة والمحتوي
للجمیع، لخلق نتائج إیجابیة لجمیع الطالب.

یتم تشجیع األسر على التواصل مع مدرستھم لمناقشة اجراءات استیعاب المعتقدات الدینیة والعقائدیة لطفلھم. تساعد ھذه الحوارات
مجتمع المدرسة على ادراك وتفھم معتقداتكم وطقوسكم.

ما ھي العقیدة؟

العقیدة مفھوم واسع یشمل الدین. قد تشمل العقیدة أیًضا نظم االعتقاد غیر الدیني التي تؤثر بشكل كبیر على ھویة الشخص ونظرتھ
للعالم وطریقة حیاتھ ،كما الدین.

تنص سیاسة أونتاریو لحقوق اإلنسان على اعتبار الخصائص التالیة ذات صلة عند تحدید فیما إذا كان نظام معتقدي ما یعد عقیدة أم
ال. العقیدة:

ھي ما ُیعتنق بصدق وعمق وحریة●
ترتبط ارتباًطا وثیًقا بھویة الشخص وتعریفھ لنفسھ وتحقیقھ لذاتھ●
ھي نظام اعتقاد دقیق ومتكامل وُمَھیِمن یحكم سلوك الفرد وممارساتھ●
تتناول األسئلة الجوھریة للوجود البشري، بما في ذلك األفكار حول الحیاة وغرض الوجود والموت، ووجود أو عدم وجود خالق●

و/أو نظام أعلى أو مختلف إلدارة الوجود



ما ھي التیسیرات العقائدیة؟

الحق في المعاملة على قدم المساواة على أساس العقیدة، وحریة اعتناق وممارسة معتقدات العقیدة التي یختارھا المرء، ھي من حقوق
اإلنسان الجوھِریة في أونتاریو، ویحمیھا قانون أونتاریو لحقوق اإلنسان والمیثاق الكندي للحقوق والحریات.

لحمایة ھذا الحق، ستعمل المدارس مع األسر وتوفر التیسیرات في حال ظھور مشاكل أو تحفظات على الممارسات المدرسیة تتعلق
بمعتقدات الطالب العقائدیة. مًعا، سیتم التخطیط لتوفیر تیسیرات مناسبة ومعقولة.

2015العقیدة،أساسعلىالتمییزمنعبشأن)OHRCاإلنسان(لحقوقأونتاریومفوضیةسیاسة

مبادئ إرشادیة

مسؤولیة االستیعاب تتضمن ما ھو أكثر من مجرد توفیر التیسیرات األنسب وفقا للظروف. فھي تتعلق أیًضا بالمشاركة في عملیات ھادفة
وصادقة النیة  لتقییم احتیاجات الفرد وإیجاد الحلول المناسبة.  عدم تنفیذ أي من العنصرین بشكل مناسب قد یكون أمًرا تمییزًیا.

ال توجد صیغة محددة لالستیعاب العقائدي. نحن ندرك أن احتیاجات كل أسرة متفردة وأن الحوار ضرورة لمعرفة أفضل السبل الستیعاب
المطلب. المنشود ھو أن تكون عملیة االستیعاب فّعالة وتحترم كرامة األسرة والطالب المتقدم بالطلب.

سیتم تقدیم التیسیرات وفًقا للمبادئ اإلرشادیة التالیة لالحترام والكرامة وللتفرید وللتضمین.

االحترام والكرامة

خلق جو من الكرامة والقبول واالحترام لجمیع األفراد والحفاظ علیھ●
توفیر تیسیرات للطالب بأسلوب یخلو من االنتقاد والتمییز والمضایقة●
حمایة وتعزیز صحة وسالمة وأمن جمیع األفراد●
حمایة المعلومات الشخصیة وخصوصیة جمیع األفراد●

التفرید

العمل بتضافر مع كل طالب وأسرتھ لجمع ومشاركة أي معلومات ضروریة وذات صلة بالتیسیرات العقائدیة للطالب●
اتاحة الفرصة للطالب وأسرھم للمشاركة في تخطیط وتنفیذ ومراجعة التیسیرات العقائدیة للسماح بإجراء تعدیالت حسب الحاجة●

التضمین

توفیر بیئة محتویة للجمیع وخالیة من العوائق العقائدیة●
مشاورة وإشراك الطالب واألسر والقیادات الدینیة وغیرھم من األطراف المعنیة إلنشاء شبكة من الدعم والحفاظ علیھا●

كیف یمكنني مساعدة مدرسة طفلي على فھم احتیاجات أسرتي؟

والتضافر لدعم احتیاجاتھذه الشراكات التواصل المفتوحتشكل مشاركة األسرة جزًءا ھاماً في بناء العالقات بین األسر والمدارس. وتعزز
طفلكم التعلیمیة. نود أن نسمع منكم.

على:ویشجعھماألسرإسھاماتDSBNیقّدر



كونوا استباقیین

في بدایة العام الدراسي:

اتصلوا بمدرسة طفلكم لتحدید موعد للتحدث مع معلم/ة طفلكم أو مدیر/ة المدرسة حول أي تیسیرات عقائدیة قد یحتاجھا طفلكم●
(على سبیل المثال: التغیب عن المدرسة للمناسبات العقائدیة)

زّودوا المدرسة بقائمة التواریخ والمواضیع محل االھتمام حتى یتم عمل التیسیرات في وقت مناسب●
سیحتفظ المدیر بسجل للحوار وسیتصل بكم عند الحاجة، لمزید من األسئلة ولمراجعة التیسیرات على مدار العام الدراسي●

تضافروا
العمل مع المدارس لفھم احتیاجاتكم الدینیة أو العقائدیة یبني فھماً لطقوسكم وخبراتكم الحیاتیة.

تواصلوا

)،SWIS(بالمدارساالستقراردعموموظف/ةطفلكم،معلم/ةھملدعمكمالمتاحوناألشخاصتحفظات.أومشاكلأيعنالمدرسةأخبروا
وكذلك مدیر/ة مدرستكم. في حال لم تكونوا راضین عن اجراءات االستیعاب، فقوموا بمراجعة تحفظاتكم مع المدیر/ة للتوصل إلى حل مقبول

للطرفین.

استمارة طلب تیسیرات عقائدیة
Creedالعقائدیةالتیسیراتطلباستمارةلملءدعمعلىللحصولبمدرستكماالتصالیرجى Accommodation Request Form.

ھذه االستمارة ستساعد المدارس على دعم طلبات التیسیرات العقائدیة. یمكن تعبئة ھذه االستمارة بواسطة أحد أو كال الوالدین أو أولیاء أمر
التیسیراتطلبحولوالتحاوربالمدرسةاالتصالاختیارلألسریمكنكماأكثر).أوعاًما16أعمارھمتبلغالذینالطالببواسطة(أوالطالب

العقائدیة.

خطوات طلب تیسیرات عقائدیة

سكرتیر/ة SWIS /مدیر



 خطوات طلب تيسيرات عقائدية 

 

 

 


	DSBN Translation_ARABIC.docx
	DSBN_Arabic Chart

