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كيف ندعم طالب أونتاريو

ف على كفاءة معلم طفلك العاليةتعر
من خالل السجل العام لدينا، ابحث عن معلم، 

يمكنك معرفة: 

.يسهارلتد هالمؤ طفلك معلم عدي تيلا تلتخصصاا

ن لمعلموا اذهأخيتالة يافاإلضة يليأهتالدورات ال
 لشحذ  وأ تهمتخصصا نبشأ فهمرمعا سيعلتو
ة.يدراسالول صفالي فم هاراتهم

.طفلك معلم دمعتا تىم

العناية، واالحترام، والثقة، 
والنزاهة

رشد المعلمين المعتمدين في أونتاريو هذه هي المعايير األخالقية التي ت
ههم.وجوت

ماذا يعني هذا لك، بصفتك 
ولي أمر؟

طفلك وأن ثقة، ، ومحل مسؤوالطفلك معلم كون يال حشعورك بالثقة يعني 
 أمينة. في أيد

للمزيد من المعلومات:
 كلية المعلمين في أونتاريو 

 101 Bloor St. West 
Toronto ON  M5S 0A1

416.961.8800رقم الهاتف: 
416.961.8822الفاكس: 

رقم خط الهاتف المجاني داخل أونتاريو: 
1.888.534.2222

info@oct.caالبريد اإللكتروني: 
oct.ca

oct-oeeo.ca/fb

oct-oeeo.ca/tw

oct-oeeo.ca/ig

oct-oeeo.ca/pi

oct-oeeo.ca/yt

oct-oeeo.ca/li

 ن اعنو تحت لكذو نسيةلفرا للغةبا ايضأ حةمتا ةلنشرا ههذ
Les élèves de l'Ontario et nous.

http://oct.ca
mailto:info@oct.ca
http://oct-oeeo.ca/pi
http://oct-oeeo.ca/yt
http://oct-oeeo.ca/li
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 عن الكليةمختصرةنبذة 

مجال عملنا
نقوم بإجازة المعلمين الذين يعملون في جميع المدارس 

لة من القطاع العام وكثير من المدارس الخاصة في موالم
أونتاريو وتنظيمهم.

سبب وجودنا
 نحن موجودون من أجل خدمة المصلحة العامة وحمايتها. 

اء هم فقط من نقوم نضمن لك أن المعلمين األمناء، والمؤهلين، واألكف
باعتمادهم لتعليم أطفالك.

كيفية قيامنا بذلك

 نمنح اإلجازات للمعلمين
يمكن فقط للمعلمين المعتمدين من جامعة 

( التدريس في مدارس OCTsأونتاريو )
لة من الحكومة. المعلمون موأونتاريو الم

 ى أرجاء العالميأتون من شتالحاملون لإلجازة 
ويتمتعون بقدر كبير من المسؤولية والمعايير 

المهنية العالية.

 ةينهمالادات اإلرشالل خن مللمعلمين اإلرشادات م قدن
دعم على أعضاءنا تساعد التي النصائح نقدم  ،ينالد

طالبهم في األمور الحرجة مثل التنمر والصحة 
العقلية. 

 ندعم التميز في التعليم 
نساهم في إعداد المعلمين وتهيئتهم لدخول الفصول 
 الدراسية ونقدم لهم تدريبات بصفة مستمرة. إضافة

إلى أننا نعتمد برامج تدريب المعلمين.

 ة الرئيسية نعمل مع الجهات المعني
نتعاون مع الحكومة لوضع اللوائح والقوانين من 

أجل حماية الطالب وذلك بشكل أفضل. 

 نحن نستمع إلى مخاوفك
نأخذ مخاوفك بشأن سوء السلوك المهني على محمل 

من  على تباعقوبفرض نقوم ها. حلعلى ونعمل الجد 
قراراتنا ونجعل المهنية التوقعات بمستوى  نمويلتز ال

التأديبية علنية. 

مصادر مفيدة ألولياء األمور
1 . 

 ابحث عن معلم: 
تهم هالمؤ على ةنظر قلأ .اجيد هيالتأ نهلومؤ يورنتاوأ في نولمعتمدا نلمعلموا

(oct-oeeo.ca/findateacher )ك. لفطم لعمع موار حارة إلث

2  .
 ا:  متحدثادع
يتنا حما كيفية عن مدلقاا ستكرمد مجلس عجتماا في ثلتحدا يمكنهم ءاخبر ينالد
(oct-oeeo.ca/speaker )الب. طلل

3  .
: The Standard اشترك في نشرة 

 على  بقا .رعتباالا في مرألا ليو نضع بينما لفصليةا يةرخباإلا تنانشر نكتب
. لتعليما لمجا في تيعالتشرا على أتطر لتيا تالتغييرباو لناعمابأ علم

(oct-oeeo.ca/thestandard)

4 . 
 التقرير السنوي: 

. لمعلما ييرمعا ضعوو لمهنةا تنظيم كيفية لحو فضلأ افهم كتسبا
( oct-oeeo.ca/annualreport)

5  .
اإلرشادات المهنية:

ت ايرلتقدا فضلأ نمويستخد نهمأ من كدلتأل لمهنيةا نصيحتنا على نلمعلموا عتمدي
(oct-oeeo.ca/professionaladvisories)ا. ًمدائ

6  .
 العروض التقديمية العامة: 

في و لفصليةا لمجلسا تعاجتمااأحد في بالكلية المتعلقة الموضوعات ناقش 
(oct-oeeo.ca/present ) .يلسنوا عناجتماا

7 . 
 التحدث بشكل مهني: 

يحتوي منشورنا الذي حاز جوائز على مقاالت حول ممارسات التدريس الفعالة 
 وملفات تعريف للمعلمين المهتمين. 

( oct-oeeo.ca/magazine)

8  .
oct.ca  :

، لمعلما تلباطمتو ،نيةولكترإلا يةرخباإلا ئلسالراو ،لكليةا رخباأ على عطالالا يمكنك
ا.نعوقمى لعد زيموالب، أديتالرارات قوة، يالماإلعرات شنوالو، دييفالع طاقوم

 حماية 
الطالب

على  كدنؤو يورنتاوأ نسكا طمئنن .لناطفاأ مستقبل من همأ هو ما كهنا ليس
لدينا. األهم األولوية  هما متهمسالو يورنتاوأ بطال صحة نأ

 لالطالع على المزيد.oct-oeeo.ca/public ل بزيارةتفض

 تحسين عملية 
المعلمتدريب 

ا برامج أونتاريو، تعتمد الكلية أيضضافة إلى اعتماد جميع معلمي باإل
التعليم في جميع أنحاء اإلقليم. نضمن أن جميع برامج التعليم في 

ألخالقية والعملية.عايير واإلرشادات اأونتاريو تتبع الم

ا دورات تأهيل إضافية ونعتمدها من أجل عملية تدريب راجع أيضن
المعلمين المستمرة.

ويساعد اعتماد البرامج، ومنح اإلجازات للمعلمين، وتوفير التدريب 
المهني المستمر لهم، على ضمان حصول طالب أونتاريو على أفضل 

تعليم ممكن من المدرسين المؤهلين فقط.

إذا كانت لديك مخاوف
 فسوف تستمع الكلية إلى مخاوفك بشأن سوء السلوك المهني، أو عدم كفاءة أو أهلية أعضاء الكلية. إذا كانت لديك بعض الشكوك بشأن معلم، فهناك خطوات 

يمكنك اتخاذها.

1 .
حاول معالجة المشكلة من خالل التحدث إلى 

 ثم المدير، أو مجلس إدارة المدرسة.المعلم أوال

2  .
 ر الوصول إلى حل، فاتصل بالكلية. إذا تعذ

لع على االستمارة اإللكترونية من خالل اط
oct-oeeo.ca/submitcomplaint.

3  .
 تنظر لجنة في الشكاوى غير التافهة وغير 

 ر ما إذا كان ينبغي إحالتها إلى قرالكيدية، وت
جلسة استماع علنية.
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