
 

 

 

 2020 اّذار 23

 

 .األوصياء /أولياء األمور  الطالب األعزاء،

 

لم يتم اتخاذ أي قرار حتى  كما ،اّذار 24، الثالثاء لعطلة المدرسية في فيكتوريا غدًاتبدأ ا ،في األخبارسمعتم كما 

 الثاني. كانت المدارس ستفتح في الفصل ااآلن بشأن ما إذ

 

ع الطالب. في ، نحن ملتزمون بتوفير التعليم المستمر لجميسانت ألبنز كلية الكاثوليكية اإلقليميةالتنا مدرس في

المعنيون منصات عبر اإلنترنت لتقديم البرامج ودعم يستخدم مدرسونا والموظفون ، سحالة إغالق المدارس

 الطالب في تعلمهم.

 

باإلضافة إلى العملية التي يجب  بنا نترنت الخاصة وفر الجداول أدناه معلومات حول منصات التعلم عبر اإلت

اتباعها للوصول إلى مصادر التعلم وإكمال العمل المحدد. يُتوقع من الطالب اتباع جدولهم الزمني اليومي 

 Google Classroomوالتواصل مع معلمهم وأقرانهم من خالل 

 

عدم تعطيل التعلم. كما تم تقديم و ليومهم تنظيمنات واضحة للطالب لضمان وجود تحديد مسؤوليات وروتيتم 

 نصائح لآلباء لدعم الطالب في التعلم من المنزل. 

 

والمدرسة  لعائالت نشجع التواصل المستمر عبر البريد اإللكتروني لتمكيننا من الحفاظ على اتصال قوي بين ا

 تماعي والعاطفي والفكري لطالبنا. ودعم التطور االج

 

العائالت باعالم . سنقوم ، إذا تم إغالق المدارسنيسان  15يوم األربعاء  سيبدأ التعلم عبر اإلنترنت من

 والمزيد من القرارات. من األخبار المزيد ن يكون لدينامن خالل موقع الكلية حيبالمستجدات 

 

للحفاظ  معلى بذل كل ما في وسعكم تمنى لجميع العائالت الخير وأحثكفي هذا الوقت المربك والقلق للغاية ، أ

حيث  صعبة بالنسبة لنا جميعًا ، نتمسك بكم جميعا في أفكارنا وصلواتنا عطلة. ستكون هذه المكوأمان معلى صحتك

 ق الجديدة وإيقاع مختلف لحياتنا.مع الحقائكلنا  نتكيف

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام

 

 وترييكريستينا 

  مديرة الكلية

توجيه الناس في حقائقهم الجديدة. امنحنا  كل شخص في المنزل ، بقاء العائالت مع كيفتت في الوقت الذيالروح القدس ، نسال 

النعمة لبعضنا البعض. حثنا على التحدث بكلمات اللطف والتشجيع ، وساعدنا على إيجاد طرق مبتكرة لتجربة جمال كل ما قمت 

قصير. نقدم هذه بإنشائه ومساعدتنا على االستمرار في العيش حياة كاملة على الرغم من أنها قد تبدو مختلفة تماًما على المدى ال

 الصالة من خالل المسيح ربنا. آمين

 (1: 57. )مزمور اْرَحْمنِي يَاهللاُ اْرَحْمنِي، ألَنَّ ِبَك الَذَْت نَْفِسي، َوبِِظّلِ َجنَاَحْيَك أَْحتَِمي إِلَى أَْن تَْعبَُر اْلَمَصائِبُ 
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