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 الطالب واألرس األعزاء ،

 
ة عىل خططنا  ن ، يعمل الموظفون بجد لوضع اللمسات األخير نت من  منذ إنهاء الطالب للصفوف يوم االثنير للتعلم عير اإلنير

ل  ن ي الصيانة والتنظيف  باستثناء،المين
ن و الكادر التدريسي  جميعفموظفن ل.  يعملون اآلن منالموظفير ن  المين

ن عىل كل ما قدمتموه لمجتمع مدرستنا خالل الفصل الدراسي األول ، وال  أود أن أشكر الجميع: الطالب والعائالت والموظفير
 . ن ن الماضيير ا خالل األسبوعير

ً
ي كانت واضحة جد

 سيما المرونة والعمل الجاد والصير والدعم التر
 

ء شهدناه من قبل. نذكر الع لةستكون هذه العط ي
ائالت بأنه من أجل سالمة الجميع ، نحتاج جميًعا إىل مختلفة تماًما عن أي س 

ي المتاجر. 
ن
ي الحدائق والمنازل أو ف

ن
ل. إن األسابيع المقبلة ليست مناسبة للطالب لزيارة األصدقاء أو للتجمع ف ن ي المين

ن
البقاء ف

ورًيا. بهذه الطريقة  ل فقط عندما يكون ذلك ضن ن ، يمكن لكل واحد منا القيام بجزء نحتاج جميًعا إىل تقييد تحركاتنا ومغادرة المين
 صغير من الحفاظ عىل سالمة الجميع. 

 

 رسوم المدرسة / تخفيف الرسوم

  
ي ، فقد عدد من اآلباء وظائفهم أو تم   COVID-19كان أحد اآلثار الرهيبة لوباء 

هو التأثير عىل العمل. خالل األسبوع الماضن
ر العائالت بأن الك

ّ
ا. نذك

ً
ي هذا تعليق الرسوم االستغناء عنهم مؤقت

لية ، كما هو الحال دائًما ، ستدعمك بتخفيف الرسوم. قد يعتن
 عىل المدى القصير و / أو وضع خطة سداد عىل المدى الطويل. 

 
ن روس يمكن االتصال بـ
ّ
ن الصن ، ، Anne Ross ا ل وق و المسؤول الماىلي للكلية دأمير ن ي تعمل من المين

يد  ،التر عن طريق الير
ي أو الهاتف من الساعة 

ونن ي أيام  ةمساًء طوال أيام العطل 3.30 -ا صباًح  9.00اإللكير
ن
، باستثناء عطالت نهاية األسبوع أو ف

 . يمكننا االتصال بك عليهالعطالت الرسمية. يرجر ترك رسالة وأفضل رقم 

1 : ي
ونن يد اإللكير   crcaccounts@crcstalbans.com.au. الير

 أو

 0482900216 الهاتف:  -2

 

 تواصل مع الكليةال

 
ي ( أو   93662544)   ال يزال بإمكان العائالت االتصال بالمدرسة عير رقم الهاتف العادي للكلية

ونن يد االلكير الير
enquiry@crcstalbans.com.au ل ويتم ن ي المكاتب الذين يعملون من المين

. تتم إعادة توجيه المكالمات الهاتفية إىل موظفن

ي عند االستفسارات بانتظام. 
ونن يد اإللكير  فحص رسائل الير

 

 

 



اتيجية االتصال  COVID-19خالل جائحة  بالكية  استر

 
ية والفيتنامية والعربية والدينكا. للو المعلومات الجديدة يتم نش  جميع تحديثاتنا س ن  عائالت عىل موقع الكلية باللغات اإلنجلير
 

ي كل مرة يكون هناك تحديث جديد ، سوف نرسل رسالة 
ن
ي تحتوي عىل رابط إىل موقع  SMSف

ونن  . االلكير
 
تيبات لبدء  ات المحدثةمعلومرجر التأكد من التحقق من الي ي سنبلغ بها الير

ي كل مرة نقوم بإرسال إشعار. هذه هي الطريقة التر
ن
ف

ي ، عندما تكون معروفة. 
 الفصل الدراسي الثانن

 

 العطل

 
ن  ن  يحصل أعضاء هيئة التدريس ومعظم أعضاء هيئة غير المدرسير ن  ةعىل عطل و االداريير ذار   30 مدرسية من االثنير

ّ
ن  ا إىل االثنير

. نطلب أن تكون جميع االتصاالت مع المدرسة خالل هذا الوقت من خالل رقم هاتف الكلية الرئيسي أو نيسان 13

enquiry@crcstalbans.com.au  وليس عير ، . ن ي للموظفير
ونن يد اإللكير  رسائل الير

 

 عيد الفصح

 
سيكون األسبوع المقدس وعيد الفصح مؤثرين بشكل خاص هذا العام حيث أننا نختير قصة موت المسيح وقيامته عىل خلفية 

ي منازلنا ، نحتاج أن نتذكر أن المسيح هو نور وأمل لعالمنا ، وأن الحياCOVID-19جائحة 
ن
نقة" ف ة الجديدة . عندما نكون "رس 

 ستنبثق من تجاربنا الحالية. 
 

نت. يتم بث القداس يومًيا  قداسوالتجمعات الدينية ، هناك العديد من المصادر لل قداديسمع إلغاء جميع ال والصالة عىل اإلنير
ي ملبورن 

ن
 https://melbournecatholic.org.au/Mass.من كاتدرائية القديس باتريك ف

 
ي هذا 

ن
ا عىل مجموعة من الموارد والنصائح حول كيفية عيشنا ودعم إيماننا ف

ً
يحتوي موقع أبرشية ملبورن الكاثوليكية أيض

ل.  ن ي المين
ن
 الوقت. وهذا يشمل موارد ليتورجية الكلمة ف

  https://www.cam.org.au/Guidance-for-Parishes-COVID-19    
  

 
. نرجو أن تكون بركات األسبوع المقدس وأفراح عيد الفصح هبة من هللا  حملكمخالل األسابيع المقبلة ، أ ي

ي أفكاري وصلوانر
ن
ف

ي أمان وبصحة جيدة. 
ن
 لكل واحد منكم خالل األسابيع القادمة. نرجو أن تبفر أنت وعائلتك ف

 

 وبارك هللا فيكم.  كمرعا 

 وتريي كريستينا   

 
                      مديرة الكلية                                                                                                                 
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 نعمة لعيد الفصح

 
ي أيدي ربنا ،

ن
 دعونا نضع أنفسنا ف

 ونصىلي أن يباركنا هللا وعائالتنا
ة من الصوم الكبير   خالل هذه األسابيع األخير

 وخالل األيام المقدسة القادمة. 
 

ي بناء منازلنا
ن
 نرجو من كل واحد منا أن يساعد ف

 أماكن الفرح والحب والسالم. 
ي كوننا بش  

ن
 نرجو أن نستمر ف

ي عالمنا. 
ن
ا ف

ً
 الذين يصنعون فرق

 نرجو أن نكون كرماء ومراعاة ؛
 ءقيامةمساعدة اآلخرين عىل االحتفال بالموت و و 

 ربنا ومخلصنا ، يسوع المسيح. 
 ويباركنا جميعا.  هللا يرزقنا النور والفرح

 

ن   آمير
 
 
 
 
 
 
 
 


