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 الطالب واألرس األعزاء ،

 
باألمس ، أعلنت الحكومة الفيكتورية أنه بناء عىل . و بآمان أنها بالفعل أوقات صعبة للغاية   بحالة جيدةآمل أن يجدك هذا التحديث 

ى إل قيود المرحلة   .(COVID-19)فايروس كورونا إلبطاء انتشار  4نصيحة كبير مسؤولي الصحة الفيكتوري ، ستنتقل مدينة ملبورن الكير

ي ملبورن التنطبق هذه المتطلبات عىل
 
ى جميع المدارس ف ي  كير

 
ي والية فكتوريا   المناطق الريفيةوف

 
 و اإلقليمية ف

 
ات عىل عمليات المدارس اعتباًرا من يوم األربعاء  ، ومن المرجح أن تنطبق  آب 4م حر للطالب يوم الثالثاء ، بعد يو آب  5سترسي التغيير

ات   .حتى نهاية الفصل الدراسي الثالثالتغير

 
ي نصيحة كبير مسؤولي الصحة يوم الجمعة ، تظل ا

ولكن هذه الخطوات هي  -لمدارس أماكن آمنة للموظفير  والطالب كما هو موضح ف 
 كة الطالب واألرس عير الوالية. تدابير حاسمة للحد من حر 

ي مجتمع مدرستنا
 .هناك آثار عىل مدرستنا ، وعىل العائالت ف 

 

ات وما تعنيه لمدرستنا  ملخص التغيير

ي التعلم عن بعد والمرن •
 .سيستمر الطالب ف 

ت  • ي الموقع عىل النحو التالي تغير
 :معايير الطالب الذين يمكنهم الحضور ف 

i.  ستقدم الحكومة الفيكتورية المزيد من النصائح حول هذا األمر خالل األيام القادمةألبوي  هم بالعمل   يسمحالطالب الذين .. 

ii.  ل ، واألطفال المعروفير  رعاية  خارج الطالب الضعفاء والوكاالت األخرى واألطفال الذين تحددهم حماية الطفل  عند وكالة المي  
 .المدرسة عىل أنهم ضعفاء

iii. ا مع إحدى الفئتير  أعاله
ً
 .الطالب ذوي اإلعاقة الذين يتناسبون أيض

 
ي يوم الثالثاء  •
نت للطالب ، ومع ذلك ، فإننا نشجع جميع الطالب عىلآب 4ف  م هذا استخدا ، لن تكون هناك فصول دراسية عير اإلنيى

 .للتأكد من أنهم عىل اطالع عىل جميع أعمالهمو ، لتعويض الدروس أو الواجبات المتأخرة  يومباعتباره 

 

ي الموقع
 
 تسجيل الطالب للتعلم ف

 
ي التخطيط ، نطلب منك أنه بمجرد أن تضع الحكومة اللمسات األ 

ة عىل تعريف العمال المسموح لمساعدتنا ف  ويكون بالعمل  هم لخير
ي المدرسة ،  4لما تعنيه قيود المرحلة  لديك فهم أفضل 

اف ف  ي تحتاج إل ابنتهم أو ابنهم تحت اإلرسر
بالكلية عن  وا اتصلا، العائالت التى
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 لجدول الزمن 
 
تيبات الحالية آب 3سيكون يوم االثنير   • ي المدرسة بموجب اليى

 
 .يوم "عادي" ف

ي فيكتوريا والمناطق الريفية ، من آب  4سيكون يوم الثالثاء  •
 
ي جميع أنحاء فيكتوريا لتمكير  المعلمير  ، خاصة ف

 
يوم خاٍل من الطالب ف

 .والبعيداالستعداد للتعلم المرن 
تيبات الجديدة للمدارس عير فيكتوريا آب 5األربعاء  •  .سيكون اليوم األول لليى
 

 الموظفون
 
ي الموقع •

اف الالزم ف  ي من الموظفير  لإلرسر
 .ستكفل المدارس توافر العدد الكاف 

ل • ي الموقع من المي  
اف ف   .سيعمل الموظفون غير المطلوبير  لإلرسر

 
 رفاهية الطالب

 
ي المرحلة األول ، رأينا برسعة تأثير إجراءاتنا مع انحناء المنحت  وتناقص األول اإلغالقصعب بكثير من أ  2.0اإلغالق    منا أنيجد الكثير 

. ف 

ي مجتمعنا لقداألرقام ، نااك حاالت قليلة. هذه المرة تواجهالحاالت اإليجابية ، وكان هناك شعور بأننا "فزنا". محليا كانت هن
تأثر الكثير ف 

وس.  المحىلي ولدينا الكثير للقيام  به إلبطاء انتشار الفير
 

من األلولويات رن صمودنا يواجه تحديات بطرق مختلفة ؛ عاطفيا وبدنيا واجتماعيا وماليا. تعد رفاهية الطالب أثناء التعلم عن بعد والم
ي يركز عليها 

كير  الرئيسي لجميع أنكما هي جميع المعلمير  ، و  التى
 لدينا.   شطة الرعايةاليى

 
 من  مع هذا التحديث نرفق دليل للعائالت حول معالجة الرفاهية مع الشباب. يوفر 

ً
 .واألنشطة المحادثة للمبتدئير  الدليل كال

 
ي أنشطة المناهج الدراسية مثل

واألنشطة  SHAPE Challenge 2.0 أشجع جميع الطالب واألرس عىل المشاركة بأكير قدر ممكن ف 
ي ينظمها 

ي هذا الوقت المختلفة التى
ي رعاية صحتنا ورفاهيتنا ف 

 .قادة الطالب لدينا. كل هذه مصممة لمساعدتنا ف 
 
 

 . ي
ي أفكاري وصلوانى

ي مجتمعنا ف 
ء ف  ي

ل والحفاظ عىل سالمتك خالل هذا الوقت. أحمل كل سر ي المي  
 يرجر البقاء ف 

 
ام  تفضلوا بقبول فائق االحيى

 

 
 

 كريستينا يوتري 
 المديرة 

mailto:enquiries@crcstalbans.com.au

