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 األعزاء ، هال  لطالب واألا

 

  هذه أن أجدكم جميعا بخير  و أنكم تقومون آمل 
  وسعكبرسالت 

 
 . م مجتمعكسالمتكم و سالمة للحفاظ عىل  مما ف

 
  الفصل الدراس  المقبل. بناًء عىل  ون، قد تدرك بحلول الوقت الحال  

 
ا لنا جميًعا ف

ً
أن "المدرسة" ستكون تجربة مختلفة جد

لعىل الطل أن  نصيحة رئيس الصحة ، قررت الحكومة الفيكتورية  ز ي  يجب ب الذين يمكنهم التعلم من المنز
ز

أن يتعلمو ف
ل ز   إبطاء انتشار 2خالل الفصل الدراس    المنز

 
 . COVID-19 فايروس . ويعتقد أن هذا سيساعد ف

 
  ، ستنتقل المدارس إل التعلم والتعليم 

  أنه منذ بداية الفصل الدراس  الثان 
عن ُبعد. ستكون جميع الفصول المرن و وهذا يعت 

  نهاية الفصل 
 
ل. تمهيدا لهذا االحتمال ، تم تعريف الطالب ف نت ، وسيعمل كل من المعلمير  والطالب من المي   عير اإلني 

  الدراس  األ 
 
. ال تزال 2 بعنوان أحدث المستجدات عن فايروس كورونا رقم الرسالة  خير ، وتم إرسال التفاصيل إل العائالت ف

نت.   هذه المعلومات متاحة عىل موقع الكلية عىل اإلني 
 

  الخدمات األساسية والذين ال يستطيعون وضع   ستظل الكلية مفتوحة للطالب الذين يعمل أولياء أمورهم / مقدمو الرعاية
 
ف

  مكانها ، و 
 
ل. ستوفر الكلية الرعاية  أيضا  ترتيبات أخرى ف لعدد صغير من الطالب الضعفاء الذين ال يمكنهم التعلم من المي  

نت مثل أقرانهم ال   نفس الصفوف عير اإلني 
 
 إضافية. سيشاركون ف

ً
اف لهؤالء الطالب ولكن ليس فصوًل   ذواإلشر

 
ين يتعلمون ف

ل.  اف المدرجير  ل المعلمير  قوم يحيث سالمي   نت. بإلشر  تدريس دروسهم العادية عير اإلني 

 

نت نامج التعلم عنر اإلننر ي المدرسة لنر
ز

 تسجيل الطلب ليكونوا ف
 

  
 
  التخطيط للطالب الذين سيكونون ف

 
  تحتاج إل  المدرسةلمساعدتنا ف

اف عىل  ، نحتاج إل معرفة أي العائالت الت  تعلم االشر
  المدرسة. ستحتاج ظروف أشتك إل تلبية معايير الحكومة

 
نت ف  : التالية ابنها / ابنتها عير اإلني 

 

  الخدمات األساسية وال يمكنهم اتخاذ ترتيبات أخرى لطفلهم. 
 
 أ( اآلباء / مقدم  الرعاية الذين يعملون ف

ل.  و التعلمىل العمل وغير القادرين عغير الحصينير   الطالب الضعفاء   ب(   من المي  

 
  
 
  ترغب ف

اف عليهستُيطلب من العائالت الت    المدرسة اال  مجيل ابنها / ابنتها لإلشر
 
نيسان 14تصال بالكلية يوم الثالثاء ف
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  ا 
ون  يد اإللكي   crcstalbans.com.auenquiries@( الير

 93662544        ىل المدرسة العادي( عير الهاتف ع2
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اف طفلك    تطلبها إلشر

ح بإيجاز األسباب الت    أو التحدث مع أحد الموظفير  أعاله ، نطلب منك أن تشر
ون  عند إرسال بريد إلكي 

  المدرسة وكيف 
 
  المعايير أنها  ف

 
 . الحكومية تستوف

 
 رتيبات للطالب الذين يكملون التعلم عبر اإلنترنت في المدرسةت

اف  : سيقوم الطالب الذين يتم اإلشر   المدرسة بما يىل 
 
 عليهم ف

 
 مساًء وأن تكون بالزي المدرس  الكامل 3.10 -صباًحا  8.40تحتاج إل االلتحاق بالمدرسة من الساعة • 
احات لتناول الغداء•  ات راحة عادية واسي   الحصول عىل في 
  ساحة المدرسة جتماع  ل ممارسة اإلبعاد اال الحاجة إ• 

 
  الفصل الدراس  أو ف

 
 ، سواء ف

  ال تزيد عن • 
  مجموعات الصف الت 

 
 . 10-7ومن المرجح أن تشمل الطالب من الصف  10 - 8أن تكون ف

اف •  ورة معلًما  أن يكون تحت إشر  كنت تعمعلم ولكن ليس بالض 
ً
 مل معه عادة

  ذلك غسل اليدين بانتظام ، وآداب السعال / العطس الصحيحة• 
 
، واستخدام  الحاجة إل ممارسة النظافة الصحية ، بما ف

 معقم اليدين عند الدخول / الخروج من الفصول الدراسية
 

ل. و ال يشعرون بحالة جيدة  المتوعكير  يجب عىل الطالب    المي  
 
 البقاء ف

 

 تواصل مع الكليةال

 
ل ، يمكن للعائالت االتصال بالكلية عن ة من التعلم من المي   ، من 93662544طريق رقم الهاتف العادي للكلية  خالل هذه الفي 

)دينغ و لونا و التعليم المتعدد الثقافات لدينا ساعدينأو عن طريق االتصال بم crcstalbans.com.auenquiries@خالل 
 . أعالهألرقام المدرجة عىل ا 4.30 -صباحا  8.30من  يمكنكم االتصال بهم ( تونغ

 

 خدمات تكنولوجيا المعلومات
االيميل  عىل  Simon Koendersيجب تسجيل جميع مشكالت تكنولوجيا المعلومات مع السيد 

skoenders@crcstalbans.com.au .أقرب وقت ممكن  
 
  ف

ون  يد اإللكي   . سوف يرد سيمون عن طريق الير
 

  بعض الحاالت ، قد يحتاج الطالب إل إحضار الكمبيوتر المحمول الخاص بهم إل المدرسة 
 
إلجراء اإلصالحات. إذا كان هذا ف

  المدرسة هو الحد األدن  المطلق وبال 
 
ا مع الطالب وسيضمن أن الوقت الذي يقضيه ف

ً
هو الحال ، فسيحدد سيمون موعد

 اتصال ممكن. 
 

  الطالب والعائالت إل المدرسة بدون موعد. 
ل ومن المدرسة ، فإننا نطلب أال يأن   نظًرا ألن سيمون سيعمل من المي  

 
 
 



ي  تاري    خ البدء
ز

 بالفصل الثان

 
  يوم ا

  الساعة الصباح    home roomمع  نيسان 15ألربعاء يبدأ الفصل الدراس  الثان 
 
 صباًحا.  8.45ف

 
ل خالل صباًحا  8.45 الساعةاألخرى يرحر مالحظة أن يوم األربعاء يبدأ مثل جميع األيام    المي  

وليس البداية  ،برنامج التعلم ف 
 المتأخرة لدينا عندما يكون هناك قداس صباح األربعاء. 

 

 دور الوالدين / مقدمي الرعاية
 
   عيشطرق العمل والستشكف العائالت ذا وقت صعب حيث ته

 
  لم نشهدها من قبل. ف

لالت  ، ال  برنامج التعلم من المي  
  ا
 
 يوم   ألمور العملية مثل ُيتوقع من اآلباء / مقدم  الرعاية أن يكونوا مدرسير  ولكن يمكنهم المساعدة ف

،  جيد انشاء روتير 
  التعلم وطلب المساعدة من المعلمير  عند الحاجة . سيكون الدور 

 
وإعداد مساحات عمل ، وتشجيع الطالب عىل االنخراط ف

  ألن ابنهم / ابنتهم لدالرئيس  لآلباء هو تقديم ا
.  الذين يعالجونعم العاطف  نت واإلبعاد االجتماع   تحديات التعلم عير اإلني 

 
ا للتحضير 

ً
  وقت قصير جد

 
لقام الموظفون بقدر هائل من العمل ف . أود أن أشكر كل منهم عىل رعايتهم للتعلم من المي  

امهم بضمان حصول كل طالب عىل أفضل فرص التع ة الصعبة. وإبداعهم والي    لم الممكنة خالل هذه الفي 
 

ا عن المكان الذي أعيش فيه
ً
  عىل سور مركز لرعاية األطفال  ، وضع األطفال الفتة عىل السياج   ليس بعيد

 
نصها "نحن جميًعا ف

الكثير خالل  عالمة أمل. سيتعلم الطالب والموظفون وأولياء األمور  -هذا األمر مًعا". عىل الالفتة ، رسم األطفال أقواس قزح 
األسابيع القادمة بينما ننتقل إل طريقة جديدة للعمل. ستسير بعض األشياء بشكل جيد والبعض اآلخر ليس كما هو مخطط له 

، ولكن آمل  نحرافاتوط ، وبعض التعديالت وبعض اال سنتعلم من كليهما. أعلم أنه سيكون هناك بعض الصعود والهب -تماًما 
  وسعنا لدعم ورعاية بعضنا البعض ، حت  نتمكن جميًعا من التعلم والنمو من هذه أنه من خالل كل ذلك ، ن

 
فعل كل ما ف

 التجربة. 
 

  نرجو أن ل. عىل الرغم من كل التحديات ، سيكون عيد الفصح هذا مثل أي عيد فصح آخر شهدناه من قب
ً
ا مليئ

ً
ا بنور يكون وقت

 . المسيح  قيامة وفرح ورجاء

 

 جميعا. بركات عيد الفصح لكم 

 

  أمان. عتنو بنفسكما
 
ل والبقاء ف   المي  

 
 ، والبقاء ف

 

 أطيب التحيات

 

 يوتري كريستينا   

 
                                                         مديرة الكلية                                                                                                      

                                                                                                                                                                                          
                        

 


