 8تموز 2020

الطالب واألرس األعزاء ،
ز
آمل أن يجدكم هذا التحديث بخي  ،عىل الرغم من وجود مخاوف ز
ميايدة بشأن  COVID-19ومرة أخرى  ،نحتاج إىل البقاء يف
ا زز
لميل من أجل سالمة الجميع.
الكيى وميتشيل شاير
عي ملبورن ر
أصدرت الحكومة الفيكتورية بعض اإلعالنات المهمة حول إدخال تدابي جديدة للمدارس ر
التاج(COVID-19).
للحد من انتشار فيوس ر ي
ز
اس .3
وتشمل هذه تغيي اليتيبات للمدارس يف بداية الفصل الدر ي
ز
ً
نظرا ألن مدرستنا تقع يف منطقة متأثرة  ،فسوف ترسي علينا اإلجراءات الحكومية الجديدة.
ن ن
سجلي يف دراسات  VCEوVET
طالب السنة  10الم
ز
ز
ز
ز ز
ر
المسجلي يف دراسة  VCEأو  VETيف  CRC Sydenhamفئة  ، VCE / VETيف الموقع  ،يف
العارسة
يستأنف طالب السنة
 ،Sydenhamيوم األربعاء  15تموز.
ن
الطالب يف السنوات 10-7
ز
االثني  13إىل الجمعة  17تموز  .2020ومن المتوقع أن تبدأ الفصول
ستكون هناك خمسة أيام عطلة خالية من الطالب من
ز
االثني  20تموز .2020
الدراسية للسنوات  10-7يوم
ز
ز
يف هذه المرحلة  ،ال نعرف ما إذا كان هذا سيكون يف المدرسة  ،أو التعلم عن بعد.
ز
ز
ز
اليقي وفية أخرى من التشويش لك ولعائلتك .تقوم المدرسة بكل ما يف وسعها للتخفيف من تأثي
يعن عدم
أعلم أن هذا قد ي
هذه التغييات عىل مجتمعنا  ،ولتقليل تأثي هذا االضطراب عىل تعلم طالبنا.

برنامج عطلة
ز
ز
قد ال يتمكن اآلباء  /مقدمو الرعاية الذين يعملون ،من تنظيم ر
اإلضاف من العطالت المدرسية.
اإلرساف عىل أطفالهم يف األسبوع
ي
وكما أشار رئيس الوزراء  ،ستوفر المدرسة برنامج عطلة لهؤالء الطالب.
ز
ر
الينامج لمدة يوم واحد أو أكي  ،في رج االتصال بالمدرسة عىل أحد أرقام الهاتف
إذا كنت بحاجة إىل الحجز البنك/ابنتك يف ر
ز
الينامج.
أدناه لتسجيل طفلك يف هذا ر

أ)

المدرسة العادية رقم 93662544

ب) مساعد اللغة الفيتنامية متعدد الثقافات :السيد تونغ فان عىل الرقم

0428045680

ج) المساعد باللغة العربية متعددة الثقافات :السيدة لونا غاوي عىل 0437210544
د) مساعد الدينكا متعدد الثقافات :السيد دينغ ألي عىل 0428158780
ز
اس الثالث  ،فسوف نقوم بإبالغك.
إذا كانت هناك أي تغييات يف اليتيبات لبدء الفصل الدر ي
يرج الحفاظ عىل سالمتك خالل هذه الفية  ،ونحثك عىل االمتثال ألمر اإلقامة زف ز ز
ر
الميل .إذا ظهرت عليك أنت أو أحد أفراد
ي
ز
ُ
أرستك أعراض خفيفة من الحىم أو السعال أو التهاب الحلق أو ضيق يف التنفس  ،ي ر
رج حضور مرفق اختبار فيوسات التاجية
(COVID-19).
[عدل]
تفضلوا بقبول فائق االحيام

كريستينا يوتري
مديرة الكلية

