 17تموز 2020
الطالب واألهال األعزاء ،
نتطلع إل ر
التحيب بالطالب مرة أخرى ف الفصل الدراس الثالث وإن كان عن ُبعد  ،لقد تم تجهت كل سء لبدء التعلم من
المتل يوم االثني.
يستمر  2020ف تحدي قدرتنا عىل التكيف بعدة طرق مختلفة  ،ومرة أخرى ُيطلب منا البحث عن األمان ف منازلنا.

هذا العام كنت أفكر ف كثت من األحيان ف قصة يسوع يهدئ العاصفة .كان القارب الصغت وسط األمواج العاتية  ،والعاصفة
الهائجة  ،قلق التالميذ من أن ناقلتهم الصغتة ستغمر  ،ويستيقظ يسوع بهدوء ويقول " :اسكن ،إهدأ " .إنه تذكت ف الوقت
المناسب أنه ف حي أننا نعيش بعض األوقات الصعبة ف الوقت الحال  ،فلن نغلب.
عىل مدى األسابيع المقبلة  ،قد يجد الطالب والعائالت بعض الراحة ف كلمات جوليان نورويتش  ،الصوف ف القرن الرابع عش

لم يقل " ،لن تقذف ف العاصفة ،
لن تتعب ،
لن تقلق
.لكنه قال :لن تغلب
فيما يىل مجموعة من المعلومات ر
الت سيحتاجها الطالب واألهال خالل األسابيع القليلة القادمة

الجدول الزمن
هناك جدول زمت جديد لنصف السنة الثان .وستكون صفوف المواد االختيارية و مدة وحدات التناوب جديدة .سيشاهد
الطالب جدولهم الزمت الجديد عىل SIMON
ر
اإللكتون.
التيد
عت ر
سيكون لجميع هذه الصفوف  Google Classroomجديدة وسيتم إرسال الدعوات للطالب ر

اإلثني  20تموز (اليوم السادس)
سيكون يوم االثني هو اليوم السادس من الجدول الزمت ،بسبب أسبوع العطلة اإلضافية.

هيكل اليوم الدراس
ستستمر بعض التعديالت ا رلت قمنا بها خالل ر
الفتة السابقة من التعلم عن بعد والمرن خالل األسابيع القليلة القادمة .تشمل
التغتات الرئيسية ما يىل:
.أ) يتم تقليل مدة الدروس إل  50دقيقة مع ر
استاحة واضحة لمدة  10دقائق بي الفصول الدراسية

ً
التنامج
.ب) سيخصص المعلمون بانتظام وقتا لمتابعة الدروس ف ر
ر
ج) من أجل توزي ع أفضل ر
االستاحة  ،سيتم تنظيم اليوم عىل النحو التال:
لفتات
•

ر
الفتتي  1و 2

•

ر
االستاحة Recess

•

غرفة الصف Homeroom

•

ر
الفتتي  3و 4

•

غداء

•

ر
الفتة .5

يتم تضمي نسخة من هيكل اليوم الدراس مع األوقات ف مرفق هذا التحديث.

 Google Meetsملتقيات جوجل

ً
أيضا للطالب ف السنتي  7و  8هذا األسبوع .ستبدأ الدروس باستخدام  Meetsيوم الثالثاء.
سيتم تقديم Google Meets

التواصل مع مساعدي التعليم متعدد الثقافات)(MEA'S
يتم تذكت العائالت بأن االتصال الهاتف مع مساعدي التعليم متعدد الثقافات ) (MEA'sيجب أن يكون فقط من أولياء األمور /
مقدم الرعاية  ،وليس الطالب.
ر
يمكن للطالب الذين لديهم أسئلة االتصال ب  Jillعىل رقم الكلية الرئيس أو إرسال بريد إلكتون إل الموظف المناسب.
تقارير الفصل الدراس األول
عت وحدة وصول الوالدين ) (PAMمن االثني  20تموز .البارحة تم إرسال خطاب يوضح كيفية
ستكون هذه التقارير متاحة ر
الوصول إل التقارير وحجز مقابالت الطالب  /أولياء األمور  /المعلمي  .يجب أن يصل هذا ف وقت مبكر من األسبوع المقبل.

مقابالت الطالب مع ول األمر
ُ
ستجرى مقابالت المعلمي وأولياء األمور يوم الخميس  6آب .مع العودة إل التعلم عن بعد والمرن  ،سيتم عقدها اآلن عىل
 Google Meetsسيتم إرسال المزيد من التفاصيل الحقا.
ف معظم الحاالت  ،ستكون المقابالت مع المدرس المشف عىل الصفوف أو مساعده Postal Care
تخطيط لمواد لعام 2021
خالل األسابيع القليلة المقبلة  ،سيشارك الطالب ف السنوات  8و  9و  10ف اختيار المواد االختيارية وتخطيط لصفوفهم لعام
 .2021سيتم االنتهاء من معظم هذا العمل خالل  Homeroomوف  . Postal Careمن المهم أن يكون الطالب حاضين ف
جميع هذه الجلسات  ،لضمان حصولهم عىل جميع المعلومات ر
الت يحتاجونها واال رلتام بجميع المواعيد النهائية.

أهال بكم
ً ً
مع بداية الفصل الدراس الثالث  ،نرحب ترحيبا حارا بطالبي جديدين  Marcus Nguyen Year 7YA ،و Nardeen Faseeh
 Year 8EDوبالمدرسة الجديدة  ،السيدة  Jasmine Crisciف مجتمع مدرستنا .وستحل السيدة كريس مكان السيدة جيس إريا
ً
ر
تحديا  ،ناهيك عن ظروف التعلم عن بعد والمرن .نتمت للجميع
الت ستكون ف إجازة .يعد البدء ف مدرسة جديدة خالل العام
قضاء وقت مثمر ومرض معنا.

الطالب الذين سيدرسون ف الموقع
إذا كان طفلك ً
قادما إل المدرسة  ،فالرجاء إخبارنا بذلك ر
حت يكون لدينا العدد الكاف من الموظفي.
ر
اإللكتون enquiries@crcstalbans.com.au
التيد
 )1ر
عت الهاتف عىل المدرسة العادية رقم 9366 2544
 )2ر
 )3المساعد الفيتنام المتعدد الثقافات :السيد تونغ فان عىل الرقم 0428 045 680
العرن متعدد الثقافات :السيدة لونا غاوي عىل الرقم 0437 210 544
 )4المساعد
ر
 )5مساعد دينكا متعدد الثقافات :السيد دينغ أليت عىل

0428 158 780

تخفيف الرسوم
ّ
نود التذكت،إذا احتجت مناقشة الرسوم الرجاء االتصال ب السيدة ان روس المسؤلة المالية و سوف تساعدكم بذلك.
ّ
ر
اإللكتون أو الهاتف عىل النحو التال:
التيد
يمكن االتصال ب السيدة ان عن طريق ر
ر
اإللكتون crcaccounts@crcstalbans.com.au
-1ا رلتيد
-2الهاتف0482 900 216 :
تتوفر أحدث المعلومات حول فتوسات التاجية ) (COVID-19والمدارس عىل موقع ويب ملبورن الكاثوليك للتعليم :
www.cem.edu.au/Coronavirus.aspx.
مرة أخرى  ،تذكت بأنه إذا ظهرت عليك أنت أو طفلك أو أحد أفراد األرسة أعراض الحىم أو القشعريرة أو التعرق أو السعال أو
التهاب الحلق أو ضيق التنفس أو سيالن األنف أو فقدان الرائحة أو الذوق  ،التوجه إلجراء اختبار فتوس ر
التاج )(COVID-19
والبقاء ف المتل.
ر
االلكتون التال
إذا كنت ترغب ف الحصول عىل معلومات صحية من وزارة الصحة والخدمات البشية  ،فيمكنك زيارة الموقع
www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
أتمت للطالب و األهال بداية موفقة للفصل الثالث
ر
االحتام
تفضلوا بقبول فائق

كريستينا يوتري
مديرة الكلية

