
  

ين األول    6   2020 تشر

 

 ،و مقدمو الرعايةاألعزاء  هال  لطالب واألا

 للطالب واألرس عىل قدرتك
ً
 جزيال

ً
  الفصل الرابع. بالنيابة عن مجتمع مدرستنا ، أود أن أقول شكرا

 
عىل  ممرحًبا بك مرة أخرى ف

لالصمود والدعم طوال هذا العام الصعب. أعلم أن   ، و  التعلم من المن  
ً
 لكن من خالل العمل الشاق للجميع لم يكن دائًما سهال

  تعلمهم
 
  تحقيق تقدم قيم ف

 
 .استمر طالبنا ف

 

عن بعد أو وجًها مهم لكل طالب ، وسيسىع مدرسونا جاهدين لتقديم تعليم عال  الجودة للجميع. سواء كنا ندرس  4الفصل 

  الفصل الدراس  
 
نا ف   احتياجاته المتعلقة بالرفاهية والتعلم  4لوجه ، فإن تركن  

 
ينصب عىل التأكد من أن كل طالب مدعوم ف

 .واالنتقال

  الموقع لجميع الطالب كجزء من خارطة الطريق التدريجية نحو 
 
حددت الحكومة الفيكتورية العودة المرحلية إل التعليم ف

 .الفتح إعادة

  والية فيكتوريا ، أصدرت حكومة والية فيكتوريا نهًجا مرحلًيا للطالب للعودة إل 
 
بناًء عىل نصيحة كبن  مسؤول  الصحة ف

  الموقع. إنه ألمر 
 
 .يوم االثني    صف السابعرائع أن يعود طالب ال التعليم ف

 

  أرسع وقت وب
 
كل ما تم تحقيقه خالل    أمان قدر اإلمكان دون تعريضالغرض من الخطة هو إعادة الطالب إل الفصل الدراس  ف

وس كورونا ة القيود للحد من انتشار فن 
 .للخطر (COVID-19) فنر

 

تيبات التالية  :بالنسبة لمدرستنا ، تنطبق النر

 

ين األول  9-5 من : 4ألول الفصل الدراسي األسبوع ا  تشر

 سيستمر التعلم عن بعد والمرن لجميع الطالب •

  الموقع ألطفال العمال المرصح لهم والطالب المعرضي   للخطر ، بما يتفق مع اإلرشادات الحاليةسيستمر  •
 
اف ف  .توفن  اإلرسر

 

 

 

 

 

 

 



 

ي الفصل الرابع من 
 
ين األول  12األسبوع الثان  تشر

 

  الموقع. لن يستمر برنامج التعلم عن بعد الحال  للعام  •
 
 .السابعسيعود طالب الصف السابع إل الدراسة ف

 .سيستمر التعلم المرن عن ُبعد لجميع الطالب من الصف الثامن إل الصف العارسر  •

  الصفوف  •
 
  الموقع متاًحا للطالب ف

 
اف ف والذين هم أبناء العمال المرصح لهم والطالب  10إل الصف  8سيظل اإلرسر

 .المعرضي   للخطر

 

ين األول ) 26األسبوع الرابع الفصل الرابع من   (أكتوبر تشر

 • .   الموقع. سيتم االنتهاء من برنامج التعلم عن بعد الحال 
 
 سيعود الطالب من الصف الثامن إل الصف العارسر إل الدراسة ف

 

 جراءات الصحة والسالمةا

وعائالتهم حركة أكنر من مليون طالب  للحد بشكل كبن  من 3 فصل الدراس  تم وضع ترتيبات التعلم عن ُبعد والمرنة الخاصة بال

وس كورونا   إبطاء انتشارفن 
 
  جميع أنحاء فيكتوريا للمساعدة ف

 
  هذا نيابة  (COVID-19) ف

 
شكًرا لك ولعائلتك عىل المساهمة ف

 . مدرستنا مجتمع  عن 

  اتخاذ تدابن  قوية لحماية الصحة وسالمة الطالب والموظفي   واألرس والمجت
 
  الموقع ، سنستمر ف

 
 مع. مع استئناف الدراسة ف

احة ال كن   امتدرجة وهذا يشمل االسنر
  المدرسة والنر

احات الغداء ،تقييد وصول الوالدين إل أراض  لمستمر عىل نظافة واسنر

 .، حيثما أمكن ذلكالجسدي االبتعاد و  اليدين 

  وقت الحق من هذا األسبوع. المحدث عىل موقع الكلي دليل معلومات العودة إىل المدرسةسيتم نشر 
 
 ة ف

  الصفوف من  صف السابعالرابط إل عائالت ال إرسالسيتم 
 
 سنوات 10إل  8يوم الخميس. ستحصل عائالت الطالب ف

 .أقرب إل عودتهم عىل الرابط

  االنتقال إل المدرسة
 
ا بإرسال بعض النصائح للعائالت للمساعدة ف

ً
 .من خالل الدليل ، سنقوم أيض

 :يرجى المالحظة

ي تم 
ي السفر إىل وأحد المتطلبات الت 

 
ي المدرسة ، وف

 
ها هو أنه يجب عىل جميع الطالب ارتداء أقنعة الوجه ف  تغيير

 .من المدرسة

 

كز  ة ، يرجى التأكد من أننا سن  ة قصن 
ما إذا كان الطالب سيعودون إل التعلم وجًها لوجه أو يواصلون التعلم عن ُبعد والمرن لفنر

  الفصل الدراس  
 
 :4 عىل ثالث أولويات رئيسية ف

 

 



 الصحة النفسية والعافية

  الستكون أولويتنا القصوى 
 
  تعبئة جميع الموارد  رفاهية ، وخاصة الصحة العقلية ، لكل طالب وعضو ف

. هذا يعن  العاملي  

ا و 
ً
 .تمكي   الموظفي   من الوصول إل خدمات الدعم ذات الصلة المتاحة بشكل فعال لدعم طالبنا األكنر ضعف

 التعلم والتمير  

  ذلكلقد 
 
  بيئة التعلم البعيدة والمرنة ، والبعض اآلخر نجح ف

 
   ازدهر بعض طالبنا ف

 
التعلم ، وقد تخلف حافظوا عىل تقدمهم ف

  التقدمالبعض 
 
كل من أولئك   أرسهم ومعلميهم. ستكون أولويتنا ه  دعم ، عىل الرغم من جهودهم وجهودهم من االستمرار ف

 .الذين تقدموا لمواصلة توسيع نطاق تعلمهم للحاق بالركب وأولئك  الدعمالذين يحتاجون إل

 

 االنتقاالت 

ة أثناء استعد 4يعد الفصل الدراس   ا مهًما لطالب السنة العارسر
ً
أثناء استعدادهم   الطالبايضا  ادهم لالنتقال إل سيدنهام و وقت

كن   الرئيس  2021لعام 
  نهاية العام وبداية العام بأكنى  كلحدوث   عىل بذل كل جهد لضمان  4للفصل . سيكون النر

 
التحوالت ف

 قدر ممكن من النجاح. 

 .بنجاح قدر اإلمكان والتوجهات ستكون بال شك مختلفة عما نعرفه لكنها ستحدث نهاية العام لدينا  احتفاالت 

 

ي الموقع
 
 تسجيل الطالب للتعلم ف

  التخطيط ، نطلب ذلكمع افتتاح فيكتوريا ، سيعود المزيد من اآلباء ومقدم  
 
  من  الرعاية إل العمل. للمساعدة ف

العائالت النر

  المدرسة ، تواصل مع الكلية من خالل: 
 
اف ابنتها أو ابنها ف  تحتاج إل إرسر

 

  ا
ون  يد اإللكنر  crcstalbans.com.auenquiries@( النى

 93662544        ىل المدرسة العادي( عنى الهاتف ع2

 0428045680 المساعد الفيتنام  المتعدد الثقافات: السيد تونغ فان عىل الرقم  (3

 0437210544 ( المساعد العرنى  متعدد الثقافات: السيدة لونا غاوي عىل الرقم 4

 0428158780ألين  )دينكا( عىل  غدينكا متعدد الثقافات: السيد دين( مساعد 5

 

 مقابالت الطالب / الوالدين / المعلم

 

  األسبوع 
 
ة ، ستكون الجولة الثانية من مقابالت الطالب / أولياء األمور / المعلم ف ة اإلخبارية األخن    النشر

 
من هذا  3كما ورد ف

ين األول  20الثالثاء الفصل الدراس  ، يوم  ين األول 22والخميس  تشر  .مساء   5.00إىل  2.30، من الساعة   تشر

قبل عودة الطالب )من الصف الثامن إل الصف   والعائالت ، تعد هذه المقابالت فرصة للتواصلبالنسبة للطالب والمعلمي   

( وللتحقق من كيفية مرور األسبوع األول أو نحو ذلك للسنة   . يرجى مالحظة ما يىل  7العارسر



   سجالت  دينا ل هاتف الرئيس   الموجود لسوف يتصل المدرسون برقم ا هذه المرة ستكون المقابالت عنى الهاتف.  •
 
المدرسة ف

 . ئيسيةالر 

  الفصل  العنايةالصف  المقابالت ستكون مع مدرس •
 
 .(3الرعوية )نفس المعلم كما ف

نت من خالل وحدة • ين  16إىل الجمعة  12من االثنير   Parent Access Module ُيطلب من العائالت الحجز عنى اإلننر تشر

 .(أكتوبراألول  )

ة  •   هذه األيام 5لن يكون هناك فنر
 
  .حصص ف

  الساعة  الصف السابعطالب  نته  دوامسي •
 
 .مساءً  1.25من المدرسة ف

 

  األسبوع 
 
  طالب المدرسة ف

ر
  الموقع. طالب الصف السابع األسبوع المقبل ثم باف

 
حيب بالعودة إل التعلم ف نتطلع إل النر

 للجميع عىل كل ما فعلتموه. 
ً
 الرابع. مرة أخرى ، شكرا

 

 التحياتأطيب 

 

 يوتري كريستينا   

 
                                                         مديرة الكلية                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                  

 


