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 اآلباء واألمهات ومقدمي الرعاية األعزاء ،

 
صعبة على الجميع حيث قمنا بالتكيف مع طرق جديدة للتعلم  للتعلم من المنزلكانت األسابيع القليلة الماضية 

 والتعليم واألبوة خالل هذه الفترة من العزلة الجسدية.

 
 مكل ما قمتحيث حتى اآلن. تم العائالت على كل الدعم الذي قدم بالنيابة عن المدرسة وموظفينا ، أود أن أشكر

إذ يعود الفضل  ، وكذلك التزام طالبنا.  كان ملهما للغاية طاقة وإبداع  ما قدمه الموظفين من  ذلك كلبه ، وك
 سر والمعلمين.ألو العمل إلى ا ى التكيفوقدرتهم عل الطالب  صمودل

 
اآلخر ، ولكن يمكننا جميعًا أن نفخر بالطريقة التي لبعض أكثر من نعم ، لقد كان األمر أكثر صعوبة بالنسبة ل

. Post COVID-19تعاملنا بها هذه المرة. هناك أشياء تعلمناها وطرق جديدة للقيام بأشياء سنأخذها في عالم 
في الوقت نفسه ، سلطت هذه الفترة المنعزلة الضوء أيًضا على ما هو مهم وما نفتقده أكثر من التواجد مع 

 را للجميع.اآلخرين. شك

 
. هذا التعلم من المنزلأعطت رسالتنا اإلخبارية األخيرة نظرة ثاقبة للعديد من األشياء الرائعة التي تحدث خالل 

. تم إرسال الرابط لجميع اآلباء / مقدمي الرعاية سابقا ، إذا لم تكن لديك فرصة لقراءته أن تقرأوهإنه يستحق 
 والنشرة اإلخبارية على موقعنا.

 
رائع ،  م. يا له من صباح جميل! ضيفكيد كان تسليط الضوء على األسبوع الماضي هو إفطار عيد األبالتأ

رؤية الطالب وأمهاتهم. شكراً لكابتن مدرستنا ، والسيدة رائع وجيد جًدا وكان  سؤال وجوابفقرة  إفطار لذيذ ، 
الذين ساعدوا في توصيل عبوات  وجميع يلورا سيوسيا ، والسيد كيفين كوين ، والسيدة كريستي ليبراتور

 اإلفطار.

 

 أيار  19الثالثاء عطلة  : wellbeing day و الرفاهية  العافية  يوم

 
كما أشرت في الرسالة اإلخبارية األسبوع الماضي ، يجد الطالب والموظفون أن التعليم والتدريس عبر 

للطالب  يوم رفاهية، أيار 19اإلنترنت مكثف للغاية ومرهق ومتعب لذا سيكون يوم الثالثاء القادم ، 
 والموظفين.

تعليم عبر اإلنترنت ، وال فصول دراسية  /إنه منتصف الفصل الدراسي ، وفي هذا اليوم ، لن يكون هناك تعليم 
للطالب الذين يأتون إلى المدرسة وال يوجد توقع بأن الطالب / الموظفين يلحقون بالعمل. إنه يوم لالبتعاد عن 

 الشاشات. حان الوقت فقط للراحة وإعادة الشحن ؛ حان الوقت للخروج و / أو متابعة أنشطة غير الشاشة.
 

 

 



 في الفصل الدراسيالعودة إلى التعلم 

 
بناء على نصيحة من كبير مسؤولي الصحة ، نصحت الحكومة الفيكتورية ولجنة التعليم الكاثوليكية في فيكتوريا 

 ( بأن المدارس يمكن أن تبدأ عودة تدريجية إلى التعليم في الموقع.CECVالمحدودة )

 
ولدينا ثالثة أسابيع ونصف  2، سنكون جزًءا من المرحلة  10إلى  7نظًرا ألن طالبنا جميعًا في السنوات من 

 .حزيران 9الثالثاء سيعود طالبنا يوم  من التعلم من المنزل.أخرى 
 

، مزيًدا من  VCE VET، بما في ذلك دراسات  VCEيتلقى طالب السنة العاشرة الذين يدرسون دراسات 
 25في حول فصولهم حيث ستبدأ هذه في المرحلة األولى ، األسبوع الذي يبدأ  Sydenhamالمعلومات من 

 .أيار 
 

 يومأيار  25االثنين يوم  CECVلدعم جميع موظفي المدرسة للتحضير لهذا االنتقال ، حددت الحكومة و 
 خال من الطالب. عطلة

 
ويلتقون في هذا اليوم ، فلن تكون هناك فصول دراسية عبر اإلنترنت ولكنها نظًرا ألن المدرسين يخططون 

 فرصة جيدة للطالب لمواكبة العمل الذي فاتهم.

 

 الطالب الذين يحتاجون إلى إشراف في المدرسة
 

بالنسبة للطالب الذين ال يمكن اإلشراف عليهم في المنزل واألطفال الضعفاء ، سيظل النموذج الحالي للتعليم في 
 حزيران  9الموقع في مكانه حتى نعود في 

مع عودة المزيد من اآلباء / مقدمي الرعاية إلى العمل ، قد تكون هناك أسر إضافية ستحتاج إلى هذا الدعم. إذا 
 الحالة ، فيرجى إخبار المدرسة حتى يكون لدينا العدد الكافي من الموظفين.كانت هذه هي 

 
 enquires @crcstalbans.com.au( البريد اإللكتروني 1
 
 93662544 ( عبر الهاتف على المدرسة العادية رقم 2
 
  045 0428680تونغ فان على الرقم  المساعد الفيتنامي المتعدد الثقافات: السيد(3
 
  0437210544( المساعد العربي متعدد الثقافات: السيدة لونا غاوي على الرقم 4
 
v 0428158780( مساعد دينكا متعدد الثقافات: السيد دينق ألير )دينكا( على 

 
، سيستمر الطالب الذين يتم اإلشراف عليهم في المدرسة في أداء نفس العمل مثل أولئك الذين حزيران 9حتى 

 بُعد ويحتاجون إلى تلبية المعايير التالية:يتعلمون عن 
 

 أ( يعمل اآلباء / مقدمو الرعاية وال يمكنهم اتخاذ ترتيبات أخرى لطفلهم.
 

 ب( الطالب الضعفاء وغير القادرين على العمل أو التعلم من المنزل.



 معلومات أساسية حول العودة إلى التعلم في الفصل الدراسي

 
بمجرد عودتنا إلى التعلم في الفصول الدراسية ، يُتوقع من جميع الطالب حضور المدرسة كالمعتاد. هذا يعني 

، فلن نتمكن من دعم لمدرسةإلى التعليم في ا صفوفهم أنك إذا اخترت إبقاء طفلك / أطفالك في المنزل بعد عودة 
 تعلمهم من المنزل.

 
ون إلى الغياب ألسباب صحية أو طبية. لتلك العائالت ، يرجى االتصال ال ينطبق هذا على األطفال الذين يحتاج
 بنا حتى نتمكن من وضع خطة مناسبة.

 

 يتم اتباع هذا النهج نفسه من قبل جميع المدارس الكاثوليكية والحكومية في فيكتوريا.
 

وستشجع غسل لدعم صحة ورفاهية جميع الطالب والموظفين ، ستواصل مدرستنا روتين التنظيف المحسن 
 اليدين المتكرر.

إذا كان طفلك مريًضا أو يشعر بتوعك ، فال يجب عليه الذهاب إلى المدرسة. يجب عليهم البقاء في المنزل 
 وطلب المشورة الطبية.

 
في حين نصح كبير مسؤولي الصحة بأنه لن يُطلب من الطالب الحفاظ على التباعد الجسدي في المدرسة ، 

مدرستنا ، بما يتفق مع النصائح الصحية لجميع المدارس التي  لتغييرات المهمة في عملدد من اسيكون هناك ع
سيتم توفيرها في األيام القادمة. ستسري هذه حتى إشعار آخر. سأقدم المزيد من التفاصيل حول سياق مدرستنا 

 المحلية في أقرب وقت ممكن ، ولكن من المهم مالحظة أن التغييرات ستشمل:
 
 على الوصول إلى موقع المدرسة ألي شخص غير موظفي المدرسة والطالب المباشرين.قيود • 
 

 الطريقة التي نجري بها اللقاءات والمقابالت مع العائالت.• 

 
نحن نفهم أن العائالت سيكون لديها مشاعر مختلطة حول هذه العودة إلى التدريس والتعلم في الفصول 

مكنني أن أؤكد لكم أن هذا القرار قد تم اتخاذه على أساس أفضل نصيحة الدراسية. قد يشعر البعض بالقلق. ي
 صحية متاحة لدولتنا.

 
( على موقع COVID-19يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول العودة إلى المدرسة والفيروس التاجي )

CECV :اإللكتروني ، والذي سيستمر تحديثه 
 www.cecv.catholic.edu.au/Coronavirus-information-for-parents. 
 

خالل هذا الوقت. نتطلع إلى الترحيب بالطالب مرة أخرى في الفصل  مالمستمر وصبرك منشكرك على دعمك
 الدراسي.
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