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: مقدمة  

 
شكًرا لكم على تجاوبكم المذهل على "التعلم في المنزل" خالل األسابيع الثمانية الماضية. تهانينا لكل واحد منكم على اإلبداع 

والقدرة على التكيف والمسؤولية والمثابرة التي أظهرتموها في معالجة هذا التحدي غير المتوقع. في حين أنه لم يكن هناك شك في 
الكثير عن أنفسنا. هذه مهارات قد أصبحنا جميعًا أكثر تمكنا واستقاللية  خالل هذا الوقت ، واكتشفنا حاالت صعود وهبوط ، ف

تقدر بثمن مدى الحياة وستكون مهمة للغاية ونحن نمضي قدًماال   
 

 
ودتكم إلى المدرسة نتطلع إلى الترحيب بكم مرة أخرى األسبوع المقبل. يوضح هذا الدليل التغييرات التي سنجريها للتأكد من أن ع

 آمنة قدر اإلمكان
 

 تعكس التغييرات األشياء الثالثة التي يمكننا جميعًا القيام بها للحفاظ على سالمتنا
 

لم تكن تشعر بصحة جيدة .البقاء في المنزل إذا 1  
حيث نستطيع ممارسة التباعد الجسدي . .2 

 3.اتبع ممارسات النظافة الجيدة .
 

الدليل بعناية وفهم جميع التغييراتيرجى التأكد من قراءة  . 
 

 
تكن تشعر بصحة جيدة البقاء في المنزل إذا -1  

 
على ما يرامالمهم أن تبقى في المنزل إذا كنت التشعر أنك  من  

 
، نوصي بالتماس المشورة الطبية إذا كان لديك أي من أعراض البرد أو األنفلونزا  الكورونا لوقف انتشار الفيروس التاجي

 )الحمى ، قشعريرة أو تعرق ، السعال ، التهاب الحلق ، ضيق التنفس أو سيالن األنف(
 

 
. ممارسة التباعد الجسدي2  
  

بر مسافة ممكنة بينك وبينهم. عند العودة إلى المدرسة ، من المهم أن تحترم مساحة اآلخرين وأن تحافظ على أك  
، تم إجراء التغييرات التالية بين مستويات الصفوف خلط ال عدملتقليل االزدحام و  
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والغداء ستراحة أوقات مختلفة لال2.1   

 التغييرات الرئيسيةحيث سيكون يومنا الدراسي مختلفًا عند عودتك. 

                      roomHomeف رفة الصغ ليسو 1أ( سنبدأ مع الفترة 

     Homeroom               غرفة الصف/  Recess فترة االستراحةب( ستكون هناك فترتان قبل 

 Recess االستراحة، تليها  2بعد الفترة  8و  7للصفوف   Home roomغرفة الصف فترة   ج( سيكون

 Home room ، تليها غرفة الصف 2بعد الفترة   Recessبفترة االستراحة 10و  9د( ستستمر السنتان 

 3بعد الفترة  10و  9 سيتناول الغذاء الصفوفهـ( 

 4بعد الفترة   8و  7 الصفوف  الغداء تناولو( سي

لدراسي يلي في االستعداد لليوم ا تم تضمين نظرة عامة على اليوم الدراسي في نهاية الدليل. سيحتاج الطالب إلى التفكير فيما
:الجديد  

1 االولى صباًحا حتى ال تفوتك الفترة 8.40أ( يرجى التأكد من وصولك الساعة   

تأتي في وقت الحقاالستراحة  تناول وجبة فطور جيدة ألن  ب(  

8و  7 صفوفأتي الحقًا للتالغداء فترة وجبة خفيفة جيدة ، حيث أن  أو ستراحةج( فكر في تناول الغداء في اال . 

 

األربعاء توقيت جرس يوم  2.2  

. ياألربعاء في الوقت الحال قداس صباًحا( حيث ال يوجد 8.40في الوقت العادي ) الدوام ، سنبدأ في أيام األربعاء  

 

والغداء( ستراحة)اال مخصصة من الباحة لكل مستويات الصفوف مناطق    3.2 

الذي يوضح  2يرجى الرجوع إلى الملحق  .باحةأجزاء مختلفة من ال صفوفوالغداء ، ستستخدم مستويات ال الستراحةأثناء ا
.المناطق  

 9و الصف التاسع  7الصف السابع 

 قاعة Hall  سيةالرئي الباحةنهاية Main yard. 

 الجلوس حول مبنى الفنون وحتى شجرة الصمغ Gum tree . 

 منطقة ويليامزWilliams area  بعد شجرة الصمغ(Gum Tree -  7السنة )فقط 

  لمطعم اكرة السلة األقرب إلىCanteen. 

 10 صف العاشر وال 8 صف الثامنال

 Jubilee Garden حديقة اليوبيل •

 منطقة جلوس مغطاة •

 حلقة كرة السلة األقرب إلى حديقة اليوبيل •

 

.المراحيض العادية. سيستخدم طالب السنة العاشرة مراحيض مركز اللغة 9و  8و  7ستستخدم السنوات   
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 البعض في العطلة ووقت الغداء نارعاية بعض2.4

:تنطبق توقعات السلوك اإليجابي العادي على مستوى المدرسة. نطلب منك تذكر ما يلي ، على وجه الخصوص  

.( ةأصدقائك أو زمالئك في المدرسمع أو تتعارك  تصافح أو تمسك أ( ارفعوا أيديكم )ال يجب أن تعانق أو   

.ألعاب عدم االتصال فقط  ب(  

.ال توجد كرات كبيرة ، باستثناء كرات السلة في المالعب الزرقاء  ج(   

 .تجمع في مجموعات كبيرةيمنع الد(  

 .وفي مناطق الجلوس canteenمطعم لا انتظار طابورمتر في  1.5حافظ على مسافة    هـ(

 

   Canteenالمطعم )الكانتين(  2.5

 :خدمة عادية إلى حد ما مع التعديالت التالية كانتينسيقدم ال

 .()عالمات على األرض كانتينانتظار ال طابورفي  متر 1.5لمسافة  جسديأ( التباعد ال

 .ب( خطوط فردية منفصلة لكل مستوى سنة

 .Wood tech/Canteen كانتين/ج( يصطف العامان السابع والتاسع على طول جدار وود تك

 Hall/ Arts Centre نحو القاعة / مركز الفنون 10و  8د( يصطف العامان 

 (الخدمة×  2الماء الساخن ، ×  1ميكروويف ، ×  2) كانتينطالب كحد أقصى في ال 5هـ( 

 .اآلخر الموظف و( سيتقاضى أحد الموظفين المدفوعات بينما يعمل

 .غداء خالل هذا الوقتلوجبات ال طلباتز( ال 

 .على حدى  ، كل طالب دخل الكانتين و تخرج فورا، ولكن يجب أن ت 10سبوع من األ ح( ستتوفر وجبة اإلفطار ابتداءً 

 .ط( يعمل موظفو المقصف من وراء الشاشات

 

 الخزائن 2.6

فترة قبل   core classes الصفوف األساسيةمن  تطبيق الصرف التدريجيللحد من االزدحام حول الخزائن ، سيتم 
 .اليومالغداء ونهاية فترة  و ستراحةاال

 .دقائق من الجرس 3الطالب ذوي الخزانة السفلية قبل  صرفأ( سيتم 

 .الجرس وقت الطالب ذوي الخزانة العلوية على صرفب( سيتم 

دقيقة قبل  1دقائق قبل الجرس( ، الوسط ) 3) سفلت: األ، يجب فصل الطالب في ثالث مجموعا الصف السابع ج( 
 (الجرس( واألعلى )على الجرس أو بعده بقليل

 .حتى ال يضطر اآلخرون إلى االنتظارعند الخزائن  الطالب سريعين من المهم أن يكون

 PE و التبديل و صفوف التربية البدنية elective المواد االختيارية من  في وقت الصرف لمغادرة التدريجية ال يعتمد ا 
 يغادر الطالب عند دق الجرس تماما.

 

 الممرات والساللم   2.7

عند التحرك صعودا ونزوال على  لمحددةالساللم اواستخدام  المشي على اليسارللحد من االزدحام ، يُطلب من الطالب 
 .الدرج
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  8الثامن الصف 

 ب بالقرب من المكت c  Edison, Hollow and Orifici  صفوف التالية من الدرج طالب ال أ( يدخل

 7و  6بين الغرف  Stairwell A عبر Clark و  Attard ب( يدخل

 4خارج الغرفة  Stairwell B عبر 8 صف فصول الجميع طالب  خرج يج( 

يُطلب من الطالب اتباع العالمات الموجودة على  د( ستكون حركة المرور في ممر السنة الثامنة إلى حد كبير باتجاه واحد.
 .األرض

 25و  24و  23  صفوف السنة التاسعة في الغرف

 (المكتبة السابقة) Stairwell D عبر Deakin, Hughes and Lyons طالب الصفوف أ( يدخل 

 .ب( ستكون حركة المرور ثنائية االتجاه ولكن يُطلب من الطالب السير على اليسار

 .ستنتشر الخزائن في هذه المنطقة عبر الممرج( 

 

 وتكنولوجيا الغذاء العلوماالنتقال من والى 

 .)خارج المكتب( للدخول والخروج Stairwell C يُطلب من الطالب الذين يذهبون إلى هذه الغرف استخدام      

 

 الدراسيةالصفوف  2.8

 :الدراسية ، فإن ما يلي سيقلل من خطر انتقال العدوى صفوفمتر غير ممكن في ال 1.5دي لـ في حين أن التباعد الجس

 

 .أ( يحتاج الطالب إلى الجلوس وفقًا لخطة الجلوس

 .االمامتوجه جميعها نحووف تتباعد المكاتب وب( س

 .ج( يجب تقليل الحركة حول الغرفة

 .د( لكي تكون الغرفة جيدة التهوية ، سيتم فتح بعض النوافذ و / أو سيتم فتح الباب

 .هـ( يجب أال يجتمع الطالب في الغرفة ، خاصةً حول السخانات

 .صفإلى ال جاكيت المدرسية عتاد ، يُنصح الطالب بإحضار الو( نظًرا ألن الغرف قد تكون أكثر برودة من الم

 

 مكتب المدرسة 2.9  

 :قف االكتظاظلوموظفي مكتبنا وأمان و سالمة لضمان          

 

 .فقط في المكتب في كل مرةطالب واحد ل  سمحي أ(

 .الطابور للدخول. سيتم توفير عالمات لهذاصطفاف باالب( سيحتاج الطالب إلى 

 .ج( ال يمكن للطالب دخول المدرسة أو الخروج منها من خالل المكتب في بداية اليوم أو نهايته

 

 دخول وخروج الطالب  2.10

 :التالية سيتم الدخول إلى الكلية والخروج منها عبر البوابات

  )8أ( بوابة شارع ثيودور )بالقرب من الغرفة 
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 )34و  33ب( بوابة ويليامز )بين الغرف 

 )ج( بوابة شارع وينيفريد )بين القاعة ومبنى الفنون

ال يمكن للطالب استخدام الدخول / الخروج بالقرب من المكتب أو بوابة موقف السيارات حيث أن هذه المناطق مزدحمة 
 .استخدام البوابات األقرب إلى غرفة الصف الخاصة بك للغاية. يرجى

 

 في انتظار العائالت 2.11

 .ن اآلخرين أثناء انتظار عائلتكعمتر المطلوبة  1.5 افظ علىتح يرجى التأكد من أنك

 

 أنشطة ما بعد المدرسة  2.12

ينتظرون أهلهم مساًء للطالب الذين  3.15من  بدًءا 40و  39في الغرف  نادي الواجبات المنزلية Homework Club سيقام
 .وألولئك الذين يحتاجون إلى المساعدةلتوصيلهم 

 

خالل الفصل الدراسي الثاني ، ال توجد أنشطة ما بعد المدرسة رسمية أو غير رسمية ، لذلك ، تحتاج إلى الذهاب إلى نادي 
 باحةلمنزل. ال توجد كرة سلة في الالواجبات المنزلية أو ا

 

 الذهاب مباشرة إلى المنزل  2.13

من المجتمع ، من المهم أن تذهب مباشرة إلى المنزل بعد المدرسة ، بدالً من قضاء الوقت في  COVID-19 لتجنب انتقال  
 .أماكن في المجتمع

 

 استخدام النقل العام2.14

التأكد من لمس أقل عدد ممكن من األسطح ، نحن ندرك أن بعض الطالب سيحتاجون إلى استخدام وسائل النقل العام. يرجى 
 .واستخدام معقم اليدين بانتظام بقدر اإلمكان أثناء الرحلة

 

 ممارسات النظافة الجيدة 3

 

 غسل اليدين أو تعقيمهما بانتظام 3.1

 .عن طريق غسل أو تعقيم اليدين بانتظام COVID-19 يمكن للجميع حماية أنفسهم ومنع انتشار      

 .ستحتاج إلى تطهير اليدين في بداية ونهاية كل فصل. سيقوم المعلمون بتحيتك وتوديعك بمطهر      

 

 استخدام السعال المناسب وآداب العطس 3.2

 

 :يرجى التأكد مما يلي

 استخدام منديل عند السعال أو العطس ، •

 في سلة مناسبة ، أو همرة واحدة فقط ووضعمنديل الورقي استخدام ال •

 .تعطس في مرفقك /تسعل  •
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 .في جميع الغرف مناديل الورقيةسيتوفر معقم اليدين وال      

 

 أحضر زجاجة المياه الخاصة بك 3.3

 .لم يعد بإمكانك الشرب من نوافير الشرب. وقد تم تحويلها إلى محطات غسل اليدين أو محطات تعبئة زجاجات المياه      

 

 الغذاء مشاركة وجبة 3.4

 .طعم ء أو المتكنولوجيا الغذاصف من المهم أال تشارك الطعام من المنزل أو 

 

 الهواتف المحمولة 3.5

 

يرجى التأكد من تنظيف هاتفك المحمول بانتظام. تنطبق سياسة الهاتف المحمول العادية. سيحتاج الطالب الذين يتركون 
 .هواتفهم في المكتب إلى مسحها بمسح الكحول قبل تسليمها

 

 المعدات المشتركة 3.6

 

تقليل ، تحتاج إلى التأكد من أن لديك الكمبيوتر المحمول والكتب والمعدات الخاصة النظًرا ألن مشاركة المعدات تحتاج إلى 
 .بك في جميع األوقات. ال يمكن أن يكون هناك اقتراض من الطالب اآلخرين

    ، يجب تنظيف المعدات باستخدام مناديل )والتكنولوجيا ، والعلوم ، والفنون،  (PE حيث يجب مشاركة المعدات المدرسية     
 .الكحول بعد االستخدام

 

 استخدام أقنعة الوجه 3.7

قد يرغب بعض الطالب في ارتداء أقنعة طبية / جراحية خالل اليوم الدراسي. في حين ال توجد توصية قوية حول هذا في   
 .يها مشكلة في اختيارك الرتدائهاأستراليا ، فإن الكلية ليس لد

 

 :يحتاج الطالب الذين يرتدون األقنعة إلى

 .أ( اغسل أيديهم جيًدا قبل وضع القناع وبعد خلعه

 .ب( عدم لمس أنفهم أو عيونهم أو فمهم أثناء ارتداء القناع لمنع التلوث

 .ج( قم بإزالة القناع باستخدام أربطة األذن بدالً من لمس القناع نفسه

 استخدم القناع المناسب د(

 .هـ( إذا كان قناًعا متعدد االستخدام ، فيجب غسله بعد كل استخدام

 .يرجى تذكر أن ارتداء القناع ال يحل محل غسل يديك بشكل متكرر ، وتجنب لمس وجهك وممارسة التباعد االجتماعي
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 التنظيف 3.8

 

إضافيًا وتنظيفًا تدريجيًا لألسطح عالية اللمس )مقابض األبواب ، . يشمل ذلك طاقم تنظيف اإضافي اأدخلت مدرستنا تنظيف
 .وسكك اليد ، ومفاتيح اإلضاءة ، والمراحيض ...( على مدار اليوم

 .مناديل الكحول من قبل الطالب كجزء من نهاية روتين الدرس باستخدامب الطالب في المساحات المشتركة سيتم مسح مكات

 

 كتب المكتبة 3.9

 

ة الفصل الدراسي الثاني ، ستكون المكتبة مفتوحة لالقتراض وإعادة الكتب يومي األربعاء والخميس فقط. سيتم حتى نهاي
تنظيف كتب المكتبة التي تم إرجاعها باستخدام مناديل الكحول عند إعادتها وإبقائها خارج التداول لمدة أسبوع قبل إعادتها 

 إلى الرفوف

 

 

 

Adjusted School Day (Appendix 1) 
 

Years 7 and 8 Bell Times 
 
8.40am:  Locker Bell  
 
8.45am:  Period 1  
 
9.45am:  Period 2   
 
10.45am:  Homeroom 
 
11.05am:  Recess 
 
11.25am:  Period 3 
 
12.25pm:  Period 4 
 
1.25pm:  Lunch 
 
2.05pm:  Lockers 
 
2.10pm:  Period 5 
 

Years 9 and 10 Bell Times 
 
8.40am:  Locker Bell  
 
8.45am:  Period 1  
 
9.45am:  Period 2   
 
10.45am:  Recess 
 
11.05am:  Homeroom 
 
11.25am:  Period 3 
 
12.25pm:  Lunch 
 
1.05pm:  Lockers 
 
1.10pm:  Period 4 
 
2.10pm:  Period 5 
 

 
 

School Map / Yard Areas (Appendix 2) 
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