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ومقدم الرعاية األعزاء ،
اآلباء واألمهات
ي
ً
تحديا للجميع يف قطاع التعليم.
لتفش فايروس  COVID-19يمثل
ال يزال التطور الرسي ع
ي
إنن أدرك أن هذا الموضوع يسبب ف مخاوف لآلباء والموظفي والطالب  ،وأتفهم ً
تماما القرار الذي اتخذته بعض العائالت
ي
ي
بإبقاء ابنها  /ابنتها يف المنل.
ً
ً
مفتوحا يعتمد عىل نصيحة من
ه أولويتنا القصوى  ،فإن قرار المدرسة بالبقاء
نظرا ألن صحة وسالمة المجتمعات المدرسية ي
ر
األسناليا والفيكتوريا.
المسؤولي الطبيي
الوقائ من غن المحتمل أن يكون
ه أن "إغالق المدارس
ي
حاليا  ،نصيحة الدكتور بريت سوتون  ،رئيس الصحة يف فيكتوريا  ،ي
ا
ً
متناسبا أو فعاًل كتدخل يف الصحة العامة لمنع انتقال الفايروس  COVID-19للمجتمع يف هذا الوقت".
عندما تتغن نصيحة كبن رؤساء األطباء  ،سوف ننقل هذه التغينات إىل مجتمع مدرستنا.
نحن نواصل مراقبة التطورات بنشاط ونعمل عن كثب مع لجنة التعليم الكاثوليكية يف فيكتوريا المحدودة (.)CECV
تشارك لجنة التعليم الكاثوليكية  CECVيف شاكة مع وزارة التعليم والتدريب يف والية فيكتوريا ووزارة الصحة والخدمات
اإلنسانية يف فكتوريا لضمان أن تعكس ممارساتنا النصائح الحالية وتدعم احتياجات مجتمع مدرستنا.
ر
أتلق تحديثات منتظمة من لجنة التعليم الكاثوليكية  ، CECVللتأكد من أن الموظفي عىل دراية بممارسات اإلبالغ عن
فنوس الكورونا وإدارتها  ،وهم يف وضع جيد لالستجابة عند تغن الظروف.
يلنم الموظفون بضمان بقاء التعلم ً
ر
متاحا للطالب يف حالة إغالق المدارس .لذلك نحن نعمل عىل تطوير خطط لدعم الطالب
للتعلم من المنل  ،ولكن ف حي أن المدارس مازالت مفتوحة  ،سينصب ر
النكن عىل التعلم والتعليم الحاليي يف الصفوف
ي
الدارسية يف داخل المدرسة .
ً
أساس ،
يف بداية األسبوع المقبل  ،سنقدم للعائالت مزيدا من المعلومات حول كيف سيكون شكل التعلم يف المنل .بشكل
ي
سيتم التعلم من خالل نظام إدارة التعلم  SIMONو .Google Classroom
يتطلب التعلم من المنل إدارة دقيقة وقد ال يكون ً
متاحا عىل الفور

نهاية الفصل الدراس األول
ّ
اس األول يوم الخميس  26اذار  ،وليس الجمعة كما كان مخطط سابقا .
سيعط هذا الوقت
لقد قررنا أن
ي
ي
ينته الفصل الدر ي
للموظفي للتخطيط لالنتقال إىل التعلم عن ر
اإلنننت  ،إذا تم إغالق المدارس .
ر

االتصاالت
الثقاف واللغوي لمجتمعنا  ،فإن التواصل مع العائالت يمكن أن تكون عملية معقدة.
بسبب التنوع
ي
ّ
باال ر يئ:
للمساعدة يف إيصال المعلومات عىل الفور  ،من األسبوع المقبل  ،سنقوم
 .1نرس كافة التحديثات عىل موقع الكلية باللغات اإلنجلنية والعربية والفيتنامية.
ر
وئ.
.2سيتم إخطار العائالت بوجود تحديث(معلومات جديدة عىل الموقع) برسالة  SMSتحتوي عىل رابط إىل موقع الكن ي
 .3سيتم نرس نفس المستندات و المعلومات عىل وحدة الوصول إىل إدارة التعلم ( PAMبام)  .ر
يرج االتصال بالمكتب إذا كنت
بحاجة إىل كلمة المرور الخاصة بك.
ر
الن نحملها عىل
من المهم  -يف كل مرة يتم فيها إرسال إشعار أو رسالة بالهاتف -أن تتحقق العائالت من المعلومات الجديدة ي
الرئيش لدينا مع العائالت.
الموقع ،يف حال تقرر أن المدرسة بحاجة إىل إغالق  ،سيكون هذا هو نموذج االتصال
ي
ً
نظرا لتطور الموقف برسعة  ،قد يكون هناك عدد من التحديثات و المعلومات يف خالل أسبوع واحد .
ول األمر  /المعلم  /الطالب
مقابالت ي
ً
نظرا إلغالق المدارس المحتمل والقيود المفروضة حول تجمعات  100شخص سنقوم بذلك بإلغاء مقابالت أولياء األمور /
المعلمي  /الطالب المقرر إجراؤها يف  16أبريل نيسان  .2020نحن نشجع اآلباء  /أو األوصياء عىل االتصال بالمعلمي يف
الفصل  2إذا كانت لديهم مخاوف بشأن أوالدهم.

ً
ر
وصلوائ .نصىل أن ر
نبق جميعا أقوياء يف الجسد والروح  ،وأن نمتلك الحكمة
يف هذا الوقت العصيب  ،أحملكم جميعا يف أفكاري
ي
ي
لفعل ما هو مطلوب  ،للتعاطف لجميع الذين يعانون  ،والعيش بحب و حضور و قوة .
أطيب التحيات

كريستينا يوتري
مديرة الكلية

نصيحة للعائالت :محادثات مع األطفال والشباب
(مقدمة من لجنة التعليم الكاثوليكية يف فيكتوريا)
يجب عىل العائالت و األوصياء لألطفال والشباب مناقشة أخبار الفنوس مع أولئك الذين هم يف رعايتهم بطريقة مفتوحة
وصادقة.
حاول ربط الحقائق دون التسبب يف القلق وبطريقة مناسبة ألعمارهم ومزاجهم.
الطبيع أن تشعر بالقلق.
من المهم االستماع إىل أي أسئلة األوالد  ،وإخبارهم بأنهم بأمان وأنه من
ي
إذا كانت وسائل اإلعالم أو األخبار تصبح مقلقة ر
أكن من الالزم بالنسبة لهم  ،شجعهم عىل الحد من االطالع عليها .

مصادر
تم جمع مجموعة من الموارد الرئيسية  ،بما يف ذلك مقاطع الفيديو والنصائح للشباب،تم جمعها للمساعدة يف ضمان الصحة
الجيدة لعائلتك.
 SPECIAL REPORT: Coronavirusتقرير خاص - Coronavirus :طور الدكتور مايكل كار جري ج هذا الفيديو من أجل اآلباء
وموظق المدرسة.
ي
 كيف تتحدث مع أطفالك عن كرونا فايروس  -مقالة How to talk to your children about ABC News
coronavirus
 هل أنت قلق من إصابة طفلك بكرونا فايرس؟ إليك ما تحتاج إىل معرفته Worried about your child getting
ABC NEWS ARTICLE –coronavirus? Here’s what you need to know
 التحدث إىل األطفال حول الكوارث الطبيعية أو األحداث المؤلمة أو القلق بشأن المستقبل Talking to children about -
ً
–  natural disasters, traumatic events, or worries about the futureيقدم فيديو العقول الصاعدة طرقا لآلباء
ومقدم الرعايةإدارة التغطية اإلعالمية لألحداث الصادمة  ،والتحدث مع أطفالهم حول
واألمهات
ي
الهموم والمخاوف
Traumatic events, the media and your childاألحداث الصادمة ووسائل اإلعالم وطفلك  -ورقة الحقائق هذه للعقول
الصاعدةيقدم إرشادات حول كيفية دعم األطفال وطمأنتهم أثناء التغطية االعالمية المستمرة عن فايروس كورونا

