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 الطالب و األرس األعزاء،

 
ب م   مواج مالجاد ومرونتك موعملك مغتر عادي للغاية ، أود أن أشكر الطالب واألرس عىل دعمك فصل دراس  ن نهاية ما كان بينما نقتر

 
هة ف

  واجهناها. 
 التحديات التر

 
ام والرعاية لآلخرين من خالل اتباع متطلبات اإلبعاد    الجديد وإلظهار االحتر

 االجتماع   شكًرا للطالب للتكيف بشكل جيد مع الجدول الزمت 
 .بعمل عظيم م. لقد قمتلنظافة وا
 

   مشكرا لجميع العائالت ، أوال عىل كل عملك
اكة معنا ف    الشر

ل التعلم منف  ل عندما يكونون مرض  ،  المت     المت  
  إبقاء الطالب ف 

ومؤخرا ، ف 
  استباقية حول اختبار

  الحفاظ عىل سالمة الجميع .COVID-19 وف 
 .هذا يساهم بالتأكيد ف 

 
 

 سي الثالثترتيبات الفصل الدرا
 

  حاالت 
  المدرسة لن تتغتر للفصل الدراس   COVID-19 إن االرتفاع األختر ف 

تيبات الحالية ف    أن التر
  الثالثيعت 

 :. وسنستمر ف 
 

 . العطلة المتداخلة والغداء  •
 .التنظيف التدريج   خالل اليوم الدراس   •
 صباحا.  8.40الساعة  يوم األربعاءدوام  يبدأ  •
ة بعد المدرسة •  . الطالب يذهبون إىل منازلهم مبارسر
  الموقعال يوجد بالغون غتر  •

 .أساسيير  ف 
كتر  عىل ممارسات النظافة الجيدة •

 .التر
  المدرسةموجود ليس  يشعر بالتوعكالتأكد من أن أي شخص  •

 .ف 
 

ن ستعود المدرسة يوم    حالة حدوث أي  تموز13االثني 
. ال نتوقع أن يتغتر هذا ، ولكن هذا العام تعلمنا أن نتوقع ما هو غتر متوقع. ف 

  النصائح الم
ات ف   ، كما فعلنا طوالارسال أخر المستجدات للعائالت ئالت بذلك ، من خالل قدمة للمدارس ، سنقوم بإبالغ العاتغيتر

COVID-19. 
 

ل ، كضمان ، تماًما إذا ظهرت الحاجة  لب من الطالب أن يأخذوا أجهزة الكمبيوتر المحمول والكتب الرئيسية الخاصة بهم إىل المت  
ُ
وقد ط

لالتعلم مإىل العودة إىل  ة ال ن المت    . عطلةخالل فتر
 

 
ن المدارس  الرياضة بي 

 
وس التاج   ، لم يكن لدى جمعيتنا الرياضية ،  ، أي خيار سوى إلغاء الرياضة بير   SACCSSلسوء الحظ ، مع ارتفاع حاالت اإلصابة بالفتر

 الثالث.  المدارس للفصل الدراس  
اضية عت  البالد  Interschool Chess Tournamentيتم تشغيل بطولة س

نت ، ولكن يتم إلغاء جميع األلعاب  والبطولة االفتر عت  اإلنتر
  ذلك الدوري ال

  ( تم إلغاؤها. 9)السنة  Premier Leagueكروي الرياضية األخرى ، بما ف 
 
 
 
 



 

 

 
طة المحلية  نصيحة من الشر

 
طة المحلية. مع هذا التحديث قمنا بتضمير  بعض المع ة العطلة حيث أن لومات من الشر ممارسات  تثتر المخاوف بشأن الشباب و  فتر

 . ةاإلبعاد االجتماع  المناسب
 

  
 
، خاصة حاالت انتقال العدوى من المجتمع. من أجل سالمة الجميع  COVID-19من ارتفاع حاالت  Brimbankهناك مخاوف واضحة ف

  م
 
ل خالل العطالت وتجنب التجمع ف   المت  

 
  المتا، يحتاج الطالب إىل البقاء ف

 
  الحدائق أو المنازل أو ف

 
ة ف  جر. جموعات كبتر

 
  أي وقت. من أجل سالمة الجميع ، يجب عىل

 
ل ف ا بأنه ال يمكن حالًيا أن يكون لدينا أكتر من خمسة زوار ألي مت  

ً
 يتم تذكتر العائالت أيض

ل(جميع الزوار ) ن ي المنن
ن
مارسة التباعد االجتماع  )بدون احتضان أو تقبيل أو ، حتر لو كانوا من العائلة ، م األشخاص الذين ال يعيشون ف

 متر عن بعضها البعض(.  1.5مصافحة اليدين ، مع فصل مسافة 
 
 

 الرئيسية COVID-19رسائل 
 

  تتضمن رسائل السالمة 
  ملبورن والتر

ا بتضمير  معلومات من المدرسة الكاثوليكية للتعليم ف 
ً
   COVID-19مع هذا التحديث ، نقوم أيض

ف 
 . من لغة أكتر 
 
 

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

 الثالث. نتطلع إىل عودتك ف 
 
 
 
امفضلو بقبول ت  ,فائق االحتر

 

 
 كريستسنا يوتري

 
 مديرة الكلية 

 
 


