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الطالب و األرس األعزاء،
ر
غت عادي للغاية  ،أود أن أشكر الطالب واألرس عىل دعمكم وعملكم الجاد ومرونتكم ف مواجهة
بينما نقتب من نهاية ما كان فصل دراس ر
التحديات ر
الت واجهناها.
ر
ً
االحتام والرعاية لآلخرين من خالل اتباع متطلبات اإلبعاد االجتماع
شكرا للطالب للتكيف بشكل جيد مع الجدول الزمت الجديد وإلظهار
والنظافة  .لقد قمتم بعمل عظيم.
شكرا لجميع العائالت  ،أوال عىل كل عملكم ف ر
الشاكة معنا ف التعلم من المتل ومؤخرا  ،ف إبقاء الطالب ف المتل عندما يكونون مرض ،
وف استباقية حول اختبار  COVID-19.هذا يساهم بالتأكيد ف الحفاظ عىل سالمة الجميع.

س الثالث
ترتيبات الفصل الدرا ي
ر
تتغت للفصل الدراس الثالث .وسنستمر ف:
إن االرتفاع
األخت ف حاالت  COVID-19يعت أن التتيبات الحالية ف المدرسة لن ر
ر
•
•
•
•
•
•
•

العطلة المتداخلة والغداء.
التنظيف التدريج خالل اليوم الدراس.
يبدأ دوام يوم األربعاء الساعة  8.40صباحا.
الطالب يذهبون إىل منازلهم ر
مبارسة بعد المدرسة.
أساسيي ف الموقع.
غت
ال يوجد بالغون ر
ر
ر
كت عىل ممارسات النظافة الجيدة.
الت ر
التأكد من أن أي شخص يشعر بالتوعك ليس موجود ف المدرسة.

ن
غت متوقع .ف حالة حدوث أي
ستعود المدرسة يوم
يتغت هذا  ،ولكن هذا العام تعلمنا أن نتوقع ما هو ر
االثني 13تموز  .ال نتوقع أن ر
تغيتات ف النصائح المقدمة للمدارس  ،سنقوم بإبالغ العائالت بذلك  ،من خالل ارسال أخر المستجدات للعائالت  ،كما فعلنا طوال
ر
COVID-19.
وقد ُطلب من الطالب أن يأخذوا أجهزة الكمبيوتر المحمول والكتب الرئيسية الخاصة بهم إىل المتل  ،كضمان ً ،
تماما إذا ظهرت الحاجة
إىل العودة إىل التعلم من المتل خالل ر
فتة العطلة.

الرياضة ن
بي المدارس
بالفتوس التاج  ،لم يكن لدى جمعيتنا الرياضية  ،SACCSS ،أي خيار سوى إلغاء الرياضة ربي
لسوء الحظ  ،مع ارتفاع حاالت اإلصابة ر
المدارس للفصل الدراس الثالث.
ر
ر
سيتم تشغيل بطولة  Interschool Chess Tournamentوالبطولة االفتاضية عت البالد عت اإلنتنت  ،ولكن يتم إلغاء جميع األلعاب
الرياضية األخرى  ،بما ف ذلك الدوري الكروي ( Premier Leagueالسنة  )9تم إلغاؤها.

نصيحة من ر
الشطة المحلية
ر
بتضمي بعض المعلومات من ر
تثت المخاوف بشأن الشباب و ممارسات
مع هذا التحديث قمنا
الشطة المحلية.حيث أن فتة العطلة ر
ر
اإلبعاد االجتماع المناسبة.
هناك مخاوف واضحة ف  Brimbankمن ارتفاع حاالت  ، COVID-19خاصة حاالت انتقال العدوى من المجتمع .من أجل سالمة الجميع
كبتة ف الحدائق أو المنازل أو ف المتاجر.
 ،يحتاج الطالب إىل البقاء ف المتل خالل العطالت وتجنب التجمع ف مجموعات ر
ً
حاليا أن يكون لدينا ر
أيضا بأنه ال يمكن ً
أكت من خمسة زوار ألي متل ف أي وقت .من أجل سالمة الجميع  ،يجب عىل
تذكت العائالت
يتم ر
ن
جميع الزوار (األشخاص الذين ال يعيشون ف ن ن
المنل)  ،ر
حت لو كانوا من العائلة  ،ممارسة التباعد االجتماع (بدون احتضان أو تقبيل أو
ر ي
مت عن بعضها البعض).
مصافحة اليدين  ،مع فصل مسافة 1.5

رسائل  COVID-19الرئيسية
ً
بتضمي معلومات من المدرسة الكاثوليكية للتعليم ف ملبورن ر
والت تتضمن رسائل السالمة  COVID-19ف
مع هذا التحديث  ،نقوم أيضا
ر
ر
أكت من لغة.

أتمت لجميع الطالب والعائالت عطالت آمنة ومريحة وممتعة .استمتع بوقتك مع العائلة ومتابعة االهتمامات خارج العمل المدرس.
نتطلع إىل عودتك ف بداية الفصل الثالث.

ر
االحتام,
تفضلو بقبول فائق

كريستسنا يوتري
مديرة الكلية

