ش��ارك ل�كي تساعد طفلك/
طفلتك عىل التطور

الدليل املرافق ملساعدة أولياء األمور عىل املشاركة
يف تعليم أطفالهم

etudier-en-francais.ca 613 742-8960

• سبل إكتساب املهارات
واملعارف الرضورية لتطور
الطالب ونجاحهم يف العامل
الدائم التطور.

• بيئة تعليمية تعرتف
بالتنوع وتق ّدره وتسعى
إىل تحقيقه .

• بيئة تعليمية باللغة
الفرنسية ودية ومفعمة
بالحيوية تفيض إىل النجاح
عىل الصعيد الشخيص
واألكادميي واإلجتامعي .

رسالتنا ورؤيتنا

يعرب مجلس املدارس العامة لرشق أونتا( )CEPEOريو عن اعتزازه بالرسالة والرؤية اللتني وضعهام بالتعاون مع
طالبه وأهاليهم وموظفيه واملجتمع املحيل .وتعكس الرسالة والرؤية بحق االتجاهات الرئيسية للمدارس التابعة ملجلس
املدارس العامة لرشق أونتاريو  ،و تتمثل هذه االتجاهات يف األمور التالية التي تقدم إىل جميع الطالب الراغبني بتلقي
تعليم ذي جودة عالية باللغة الفرنسية:

يعمل ملجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو ( )CEPEOيف خدمة أكرث من  11400طالب يف  39مدرسة
ابتدائية وثانوية يف جميع أنحاء رشق أونتاريو.
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وضع مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو ( )CEPEOيف
سعيه الدائم للتميز يف مجال التعليم ،ثالث أولويات تحفز اإلجراءات
التي يتخذها يوماً بعد يوم ،وهذه األولويات هي :تحسني أداء
الطالب؛ والحد من الثغرات يف األداء التعليمي؛ وتعزيز ثقة الناس.
وال ميكن تحقيق هذه األهداف الثالثة من دون تلقي الدعم الكامل من
أولياء األمور الذين يضطلعون بدور حيوي يف تطور أبنائهم.
يؤكد كثري من الباحثني عىل أهمية مشاركة أولياء األمور يف تعليم أبنائهم.
وباالضافة لذلك ،تشري النتائج التي توصلت إليها العديد من الدراسات إىل أن الدعم
القوي من أولياء األمور ،والتمرين املستمر ،واملشاركة يف األنشطة املدرسية ،فضالً عن
تشجيع االستقاللية وحس املسؤولية ،كل ذلك سيؤثر بشكل مبارش عىل النجاح يف املدرسة وكذلك
عىل الحد من معدل ترك املدرسة.
ويتمثل الغرض من هذا الدليل يف تزويد أولياء األمور باإلرشادات ملساعدتهم وتعزيز دورهم كمربّني يف دعم أبنائهم أثناء
تطورهم يف املجالني األكادميي والشخيص.
وتشمل األنشطة املقرتحة شتى املجاالت التي ترتاوح بني أهمية تقديم الدعم واملساعدة يف تأدية الواجبات املدرسية وتهيئة بيئة منزلية
محفزة ومؤدية إىل تطور إبنك/إبنتك من الناحية الفكرية والعاطفية والجسدية واالجتامعية.

أهالً بكم

وباإلضافة إىل األشكال املقرتحة هنا ،مثة أشكال أخرى ميكن أن تتخذها مشاركة أولياء األمور يف تعيلم أبنائهم .لذا ال ترتددوا يف مشاطرة
تجاربكم الناجحة معنا ليك يتمكن املجلس ( )CEPEOمن مشاطرتها مع أولياء أمور آخرين.
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ونشكركم إلختياركم مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو ليكون رشيكاً يف تعليم أبنائكم .ومعاً ،نقدم الدعم الذي يحتاجه أبناؤكم ليك
يتكيفوا بسهولة مع بيئة املدرسة وليك يتزودوا بطريقة أفضل مبستلزمات النجاح يف املدرسة ويف الحياة.

( )CEPEO(. )2009أعد هذه الوثيقة أعضاء لجنة مشاركة األهل التابعة ملجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو

إضافة إىل تلقي إبنك تعليمه يف بيئة ودية وناطقة باللغة الفرنسية و مساندة لتطوره من الناحية الشخصية ولنجاحه من الناحية األكادميية ،فإن
طفلك سوف:

• يتمتع بوجود بيئة تعليمية صحية وآمنة حيث ت ُنقل له
قيم االحرتام واملواطَنة الصالحة واالستقاللية واملسؤولية
والتعاون والتعاطف ،وتدمج يف تجربته املدرسية؛

سبب االختيار

أسباب إختيار مدرسة عامة باللغة الفرنسية

• يصقل حس اإلبداع والفضول لديه ،ويعمل
يف الوقت نفسه عىل تطوير مهارات التواصل
السمعية والشفوية لديه فضالً عن مهارات تسوية
الخالفات؛

• يرتعرع يف بيئة تق ّدر اللغة الفرنسية وتسهم إسهاماً
كبريا ً يف تطوير هويته وشعوره باإلنتامء إىل الثقافة
آالفرنسية يف أونتاريو
()Franco-Ontarian culture؛
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• يستفيد من التثقيف يف مجال املواطَنة مام يشجعه عىل
تأكيد وعيه االجتامعي والثقايف أثناء املشاركة يف تنمية
املجتمع املحيل؛

• يكون يف بيئة هي صورة طبق األصل
عن املجتمع الكندي حيث تتعايش
مختلف الثقافات جنباً إىل جنب يف
جو ودي ،مع تقديره لهذا التنوع
والسعي إليه .

التعليم ال��ع��ام باللغة
الفرنسية :جواز مرور بال
حدود إىل عامل أفضل
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• يتخرج من املدرسة الثانوية ولديه مهارات ثنائية اللغة
رفيعة املستوى ،وذلك بفضل دروس اللغة اإلنكليزية
من املستوى ذاته الذي تقدمه مدارس اللغة اإلنكليزية،
وهذا ما يشكل ميزة ال يرقى إليها الشك فيام يتعلق
بآفاق املستقبل والعمل.

وعندما يبدي أولياء األمور اهتامماً حقيقياً يف تعليم أبنائهم من خالل
اساليب الترصف التي يتبنونها والدعم املبارش الذي يقدمونه ،فإن
اإلبن يبذل جهدا ً أكرب يف سبيل النجاح.
ومشاركة أولياء األمور بنشاط يف تعليم اإلبن ،يف كل من املدرسة
االبتدائية واملدرسة الثانوية  ،تسفر عن نتائج إيجابية هادفة مثل:
سهولة أكرب يف التكيف مع املدرسة؛
تحسني إنجازات الطالب؛
سلوك أفضل يف املدرسة ويف املنزل؛
زيادة احرتام الذات؛

انخفاض نسبة ترك املدرسة انخفاضاً كبريا ً.

إىل املدرسة .وم��ن خ�لال املالحظة
والتفاعل مع أولياء األمور بشكل يومي،
ين ّمي األبناء الفضول لديهم وتعطّشهم
للتعلّم .وه��ذه العالقة الخاصة يف
املنزل واملجتمع املحيل تساعد األبناء
عىل النمو بوصفهم مواطنني.
وتؤدي املشاركة الفعلية أيضاً
إىل تعزيز زي��ادة ثقة أولياء
األمور تجاه تعلم أبنائهم.

ملاذا تنبغي املشاركة؟

انخفاض نسبة التغيب عن املدرسة؛

يبدأ التعلّم قبل فرتة طويلة من الدخول
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كيف تشاركون؟

نظرا ً للصلة الوثيقة بني الدور الذي يضطلع به أولياء األمور يف تعليم أبنائهم وبني نجاحهم األكادميي ،فإن املجلس ()CEPEO
يقرتح بعض األفكار العملية والفعالة لزيادة مشاركتهم يف تعيلم أبنائهم.
وميكن أن تتخذ املشاركة يف تعليم الطفل عددا من األشكال كام ميكن أن تختلف درجة املشاركة تبعاً لألهل.

يف مجلس املدرسة

مع” األهل الرشكاء يف التعليم”

يف املدرسة

يف املنزل

يف مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو

تأكدوا أن أي شكل تقررون إتخاذه
من أشكال املشاركة يف تعليم أبنائكم،
سيخلف أث��راً إيجابياً عىل إنجازاتهم
األكادميية والشخصية واإلجتامعية.
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“أنا أول مد ّرس إلبني”
الواجبات املدرسة

• عينّ منطقة هادئة من البيت وتع ّود عىل مراجعة الواجبات املدرسية
فيها مع إبنك.
• ساعد إبنك عىل أن يكون منظّامً وحضرّ املوارد واألدوات الالزمة
إلنجاز الواجبات املدرسية بشكل أسهل.
• اعرض املساعدة عىل إبنك ،وسوف يؤدي اهتاممك به إىل تحفيزه
سعياً للنجاح.
• سوف ميكّنك الوقت الذي تقضيه مع إبنك يف حل وظائفه
املنزلية من معرفة إهتامماته ونقاط قوته فضالً عن أية تحديات
تعرتض سبيله.

يف املنزل

الربنامج اليومي (املذكرة)
• اقرأ املذكرة إلبنك بشكل دائم  ،إذ إن ذلك يشكل
وسيلة التواصل بينك وبني املد ّرس .وبذلك ستعرف ما
هي الواجبات املدرسية املطلوبة من إبنك ،وماذا حدث
معه خالل النهار.
• ال ترتدد التواصل مع املد ّرس من خالل كتابة مالحظة يف
املذكرة.
• إذا خصصت الوقت لقراءة املذكرة إلبنك  ،فسوف
يالحظ أنك مهتم بتطوره وتقدمه ،وأن هذا أمر مهم
بالنسبة لك.

• ساعد إبنك عىل إيجاد حلول ملشاكله ،وش ّجعه عىل طرح أسئلة
يف الحصة الدراسية.
• إذا لزم األمر ،س ّجل إبنك يف نادي لحل الواجبات املدرسية
( .)Homework clubوسيكون يف مقدور املدرسة
توجيهك من أجل اختيار خدمة مناسبة.

تذكّروا أن حل الواجبات املدرسية هي مسؤولية أبنائكم.
غري أن مسؤولية الدعم والتشجيع واإلرشاف تقع عىل
عاتق أولياء األمر.
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األنشطة العائلية

• يجب أن تويل اهتامماً خاصاً وأن يكون لديك موقف إيجايب تجاه
فرتات التحول الرئيسية يف حياة إبنك :أي عندما يذهب إبنك
إىل املدرسة للمرة األوىل وعندما ينتقل من مدرسة الحضانة إىل
املدرسة االبتدائية ،ومن املدرسة االبتدائية إىل املدرسة اإلعدادية
وأخريا ً إىل املدرسة الثانوية.
• اقض أوقاتا ممتعة مع طفلك ،فالطفل الذي يلعب هو الطفل
الذي يتعلم .وشارك يف مجموعة للّعب أو س ّجل إبنك يف أنشطة
ترويحية يف مجتمعك املحيل.
• ش َجع إبنك عىل معرفة القراءة والكتابة ،من خالل قراءة الكتب
إلبنك .وكن مثاالً يحتذى بالنسبة له فاقرأ الكتب أمامه .ورافقه
إىل مكتبة الحي الستعارة الكتب وكذلك للمشاركة يف األنشطة
التي تنظمها املكتبة.
• أنشئ روتني مؤكد :فهناك موعد محدد لكل من وجبات الطعام
ولحل الوظائف املنزلية والنوم وما إىل ذلك.
• تأكد من أن إبنك يتبع نظاما غذائياً صحياً وينام بشكل ٍ
كاف ليك
يزداد تركيزه يف املدرسة.
• ش ّجع املناقشة واملشاركة من خالل التحدث مع إبنك عن يومه
يف املدرسة .وأظهر له أن مدرسته مهمة بالنسبة لك.
• ق ّدم التهنئة إلبنك عن أي نجاح يحرزه مهام كان صغريا ً وأظهر
له تقديرك لكل جهوده ومثابرته ،إلن التعلّم ليس دامئاً باالمر
السهل.
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“معرفة ماذا يحدث يف املدرسة يكفل أدا ًء أكادميياً أفضل”.
التواصل

• إن التواصل الجيد ما بينك و بني املد ّرسني هو مسؤولية
متبادلة بينكم ؛ فاحصل عىل معلومات منهم واطرح عليهم
أسئلة طوال فرتة السنة الدراسية بخصوص النجاحات التي
يحرزها إبنك والتحديات املاثلة أمامه .كام ميكنك مشاطرة
دواعي قلقك ومخاوفك مع املدرسني.
• ليك تساعد إبنك بشكلٍ أفضل  ،تأكد أنك تعرف توقعات
املدرسة وقوانينها .ارجع إىل الربنامج املدريس إلبنك.
• اقرأ النرشة اإلخبارية األسبوعية أو الشهرية التي تصدرها
املدرسة ليك تطلّع عىل آخر املستجدات فيام يتعلق
باألنشطة الجارية يف املدرسة.
• بإمكانك الرجوع يف أي وقت إىل (صفحة أولياء األمور)
 Portail des parentsعىل موقع اإلنرتنت:
 .etudier-en-francais.caوهذه األداة املتاحة
باللغة الفرنسية توفر لك االطالع عىل سجل الدوام اليومي
إلبنك ،وعالماته وجدول دروسه وأية معلومات أخرى ذات
صلة.

يف املدرسة

االجتامعات

• احرض األمسيات التي تقدم فيها معلومات لألهايل من أجل
التعرف عىل الربامج والخدمات التي تقدمها املدرسة.
• احرض اإلجتامعات التي تعقد بني األهايل واملدرسني
كاإلجتامع الخاص مبناقشة عالمات التلميذ .واستفد من
هذه الفرصة لتعرف ما يتعلق بالعالمات التي حصل عليها
إبنك و لتعرف عن سلوكه يف املدرسة .وسوف يشعر
إبنك بقيمته عندما يرى مشاركتك وسوف ينعكس هذا يف
اهتامماته وجهوده سعياً وراء النجاح.
• احرض إجتامعات مجلس املدرسة ،واالجتامع العام السنوي
وكذلك اإلنتخابات التي تجرى عند بدء السنة الدراسية.
وملعرفة مواعيد إجتامعات مجلس املدرسة ،يرجى زيارة
موقع املدرسة عىل اإلنرتنت أو االتصال باملدرسة.
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العمل التطوعي

• أظهر إلبنك أهمية املشاركة يف املجتمع املحيل من خالل عملك
التطوعي يف املدرسة .قدم مساعدتك يف املكتبة ،وشارك يف
النزهات التي تنظمها املدرسة أو ساعد يف تنظيم األنشطة
الثقافية واالجتامعية .واتصل مبدرسة إبنك واطلب املشاركة يف
آبرنامج “املتطوعون يف التعليم”
( )Volunteers in Educationالتابع ملركز أوتاوا
آلإلبتكار يف مجال البحوث
.Ottawa Centre for Research Innovation
• تكلّم للتالميذ عن مسار حياتك املهنية باملشاركة يف “يوم املهنة”
( )Career Dayيف املدرسة .ومن خالل ما لديك من معرفة
وخربة ،سوف تبينّ للتالميذ فائدة املواد التي تد َّرس يف املدرسة.

األنشطة املدرسية

• ش ّجع إبنك عىل املشاركة بنشاط يف املدرسة :يف النوادي،
واللجان ،والفرق الرياضية ،واألنشطة أإلضافية  ،والرحالت
امليدانية.
• إدعم إبنك يف األنشطة التي تنظمها املدرسة من خالل مرافقته
يف الرحالت امليدانية ،واملرسحيات والحفالت املوسيقية املدرسية
وحلقات العمل واأليام التي تفتح فيها املدرسة أبوابها للعامة ،
وما إىل ذلك.
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يف مجلس املدرسة
هناك طريقة أخرى للمشاركة بصورة فعالة يف تعليم إبنك وهي أن تصبح عضوا ً يف مجلس املدرسة .وبهذه الصفة سيكون يف مقدورك:

• دعم أنشطة التواصل
التي تقيمها املدرسة يف
املجتمع املحيل؛

• العمل عن كثب مع اآلخرين لضامن أن
تعمل املدرسة بأفضل طاقتها؛

• االضطالع بدور حيوي يف النظام
التعليمي العام باللغة الفرنسية.

• التعبري عن آرائك؛

• اإلسهام يف الهدف املشرتك
املتمثل يف تحسني أداء التالميذ؛

• معرفة آخر املستجدات فيام يجري من
أمور ذات صلة بالتعليم يف املدرسة ،ويف
مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو
( )CEPEOوعىل صعيد املقاطعة

ملعرفة املزيد عن الدور االستشاري الذي تضطلع به املجالس املدرسية
يف النظام التعليمي ألونتاريو ،يرجى الرجوع إىل الوثيقة املعنونة

“School Councils: A Guide for Members”،

التي نرشتها وزارة أونتاريو للتعليم  ،عىل املوقع التايل:

edu.gov.on.ca/eng/parents/publications.html
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يف مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو
يف كل سنة يدعو املجلس ( )CEPEOأولياء األمور لالنضامم إىل لجنة مشاركة األهايل .وتجتمع اللجنة حوايل أربع مرات يف السنة حيث يقوم أعضاؤها مبا ييل:

• تلقي االقرتاحات واألفكار من أعضاء مجلس املدرسة
وأولياء األمور والرشكاء؛

• وضع وتنفيذ إسرتاتيجيات لتعزيز انخراط أولياء األمور
ومشاركتهم عىل صعيد املنطقة.

• إقامة صلة بني أولياء األمور وإدارة املدرسة
وأمناء املدرسة؛

• تقديم توصيات إىل املجلس ( )CEPEOيف
أمور ذات أهمية بالنسبة ألولياء األمور؛

وبصفتكم أولياء أمور التالميذ ،ميكنكم أيضا أن تقوموا مبا ييل:

• حضور إجتامعات املجلس
الدورية واالجتامعات العامة
للجان التعليم واألعامل والتعليم
املخصوص لذوي اإلحتياج
الخاص.
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• االتصال بأمناء املدرسة للتعبري
عن النجاحات التي تحققها
املدرسة ،واإلعراب عن قلقكم أو
احتياجاتكم.

• تقديم عروض أو طرح أسئلة عىل
املجلس أو عىل إحدى لجانه عن
طريق إتّباع اإلجراءات التي نص
عليها املجلس (.)CEPEO
وهذه اإلجراءات منشورة عىل
املوقع التايل:
etudier-en-francais.ca
تحت العنوان
Réunions du Conseil
(اجتامعات املجلس) من قامئة
اإلختيارات”املجلس”
“. ”Conseil

مع “أولياء األمور الرشكاء يف التعليم”
ميكنكم تأكيد دوركم كأولياء أمور عىل مستوى املقاطعة من خالل متثيل مجلس املدارس العامة لرشق أونتاريو ( )CEPEOيف مجلس
مديري “ أولياء األمور الرشكاء يف التعليم”.
تعمل هذه الجمعية عىل ضامن أن يراعي النظام التعليمي االحتياجات املتعلقة بتطور التالميذ الناطقني بالفرنسية يف أونتاريو من خالل القيام
مبا ييل:
• العمل مبثابة مدافعني
عن مصالح أولياء األمور
عىل مستوى املقاطعة.

• تقديم التدريب واملعلومات واملعدات
ألولياء األمور وتوعيتهم يف تأكيد دورهم
بوصفهم املعلمني األساس ّيني ألبنائهم

• العمل عن كثب مع
رشكائها يف التعليم؛

فيام ييل بعض األدوات واملوارد املتاحة ألولياء األمور:
”!“Mon enfant va à l’école de langue française so does mine
”“Starting at birth, from home to the classroom in French
”“Fusion – I’m with you 2 – Raising a bilingual child in a two-language household.
)“Noisette Takes Flight – From Home to the Classroom in French” (DVD
”“Outil de littératie pour les parents des jeunes de la 7e à la 12e année
”“La corde à linge PPE - Pratiques exemplaires de participation des parents
”“Devenir e-Parent: un tutoriel en français pour suivre vos enfants en ligne
”“My Child is in a French School
)“L’incontournable c’est PPE! Partenariats, Ressources, Outils” (DVD
» « www.lechoixdesparents.on.ca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

للحصول عىل وصف لهذه املوارد أو ليك ينضم مجلس مدرستك إىل
عضوية مجلس أولياء األمور الرشكاء يف التعليم ،يرجى زيارة املوقع
آاإللكرتوين التايل reseauppe.ca :أو االتصال برقم الهاتف التايل :
.613-741-8846
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:3 املنطقة

Stormont, Dundas and Glengarry and
the City of Cornwall
lise.benoit-leger@cepeo.on.ca

Marc Bissonnette

:3 املنطقة

Hastings, Prince Edward, Lennox,
Addington, Frontenac, Leeds and Grenville
marc.bissonnette@cepeo.on.ca

Denis M. Chartrand

Lucille Collard

Orleans

Rideau-Vanier

:7 املنطقة

:10 املنطقة

denis.m.chartrand@cepeo.on.ca

lucille.collard@cepeo.on.ca

Gilles Fournier

Marielle Godbout

Prescott (Hawkesbury, HawkesburyEast, Champlain, Alfred and
Plantagenet)

Rideau-Rockliffe, Alta Vista

:4 املنطقة

أمناء املدرسة

Lise Benoit-Léger

:9 املنطقة

marielle.godbout@cepeo.on.ca

gilles.fournier@cepeo.on.ca

Guylain Laflèche

Jean-Paul Lafond

Russell (Russell, Clarence-Rockland,
Casselman and Nation)

Somerset, Kitchissippi, Rivière and
Capitale

:5 املنطقة

:11 املنطقة

guylain.lafleche@cepeo.on.ca

jean-paul.lafond@cepeo.on.ca

Chantal Lecours

Georges Orfali

Innes and Beacon Hill–Cyrville

Gloucester-Southgate, Cumberland
and Osgoode

:8 املنطقة

chantal.lecours@cepeo.on.ca

:6 املنطقة

georges.orfali@cepeo.on.ca

Linda Savard

:12 املنطقة

Bell-Nepean South, Kanata, West Carleton,
Goulbourn, Bay, Baseline, KnoxdaleMerivale and Rideau

Colette Stitt

:1 املنطقة

Lanark and Renfrew
colette.stitt@cepeo.on.ca

linda.savard@cepeo.on.ca

Daniel Minso

املدرسة لشؤون الطالب للفرتة
2010-2011

daniel.minso@cepeo.on.ca
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مدارسنا
أوتاوا

مدراس ابتدائية

Charlotte-Lemieux / Ottawa - 613 225-1113
Des Sentiers / Orléans - 613 834-4453
Francojeunesse / Ottawa - 613 232-0020
Gabrielle-Roy / Gloucester - 613 733-8301
Jeanne-Sauvé / Orléans - 613 824-9217
Kanata / Kanata - 613 270-1043
L’Odyssée / Orléans - 613 834-2097
Le Prélude / Orléans - 613 834-8411
Le Transit / Ottawa - 613 747-3838
Le Trillium / Vanier - 613 744-8523
Marie-Curie / Ottawa - 613 523-4975
Maurice-Lapointe / Ottawa - 613 591-5384
Michaëlle-Jean / Barrhaven - 613 247-1853
Séraphin-Marion / Gloucester - 613 748-7636
Trille des Bois / Vanier - 613 746-6911

مدارس ثانوية

De La Salle / Ottawa - 613 789-0053
Gisèle-Lalonde / Cumberland - 613 833-0018
L’Alternative / Vanier - 613 745-0369
Le Transit / Ottawa - 613 747-3838
Louis-Riel / Gloucester - 613 738-1683
Omer-Deslauriers / Ottawa - 613 820-0992
École des adultes Le Carrefour / Ottawa - 613 731-7212

فرونتناك

مدرسة إبتدائية

Madeleine-de-Roybon / Kingston - 613 531-8160

مدرسة ثانوية

Mille-Îles / Kingston - 613 544-7252

رينفرو
L’Équinoxe / Pembroke - 613 732-1525

 غلنغاري- دانداس-ستورمون
مدارس إبتدائية

Horizon Jeunesse / Cornwall - 613 932-8083
Rose des Vents / Cornwall - 613 932-4183
Terre des Jeunes / Alexandria - 613 525-1843

مدرسة ثانوية

L’Héritage / Cornwall - 613 933-3318

راسل-بريسكوت
مدارس إبتدائية

Carrefour Jeunesse / Rockland - 613 446-1248
De la Rivière Castor / Embrun - 613 443-2226
L’Académie de la Seigneurie / Casselman - 613 764-0550
Nouvel Horizon / Hawkesbury - 613 632-8718

مدارس ثانوية

L’Académie de la Seigneurie / Casselman - 613 764-0550
Le Sommet / Hawkesbury - 613 632-6059

كوينت

مدرسة إبتدائية

Cité Jeunesse / Trenton - 613 394-1398

مدرسة ثانوية

Marc-Garneau / Trenton - 613 394-0617

رشق أونتاريو
مركز التعليم والتدريب لرشق أونتاريو
Casselman - 613 764-7332
Cornwall - 613 932-3376
Hawkesbury - 613 632-4100
Rockland - 613 446-1685

