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 الطالب و العائالت األعزاء

 

 أتمنى أن تكونوا جميعا بخير عند وصول هذا التحديث.

 

الليلة حتى  11.59من الساعة  في والية فيكتوريا 3المرحلة كما تعلمون, هذاالصباح, أعلنت حكومة الوالية اقفال لمدة سبعة ايام 

أيار  31حزيران. هذا يعني ان المدارس سوف تعود للتعليم عن بعد بدأ من يوم األثنين  03مساء الخميس القادم  11.59الساعة 

أيار سوف يكون يوم عطلة لكافة المدارس. 28. يوم الجمعة 2021حزيران 03حتى يوم الخميس   

الوصول الى غوغل كالس روم للتعليم في البيت. نسأل صتهم الى البيت حيث يكون بامكانهم كل الطالب أخذوا أجهزة الحواسب خا

كل الطالب ان يراقبوا االيميل الخاص بهم , غوغل كالس روم و المالحظات من برنامج ساسمون عن كل التغيرات و التطورات 

 و ما يحتاجون الى القيام به.

ر.ستتبع الفصول الدراسية الجدول الزمني العادي. انه من المهم جدا أن يحضر الطالب بينما الدروس األسبوع المقبل ستكون أقص

 كل الصفوف, ايضا المشاركة بكل نشاطات الصف و اكمال كل المطلوب منهم.

ع و الصف العاشر , فحص صف التاس. في هذه المرحلة2021حزيران , 04من المتوقع ان تعود الدراسة من المدرسة يوم الجمعة 

حزيران. في حالة حدوث تغيير سيتم ابالغ الطالب و األهل من خالل القنوات العادية. 07ف يكون كما مقرر يوم األثنين سو  

ضمن المدرسة فقط للطالب ضمن الفئات التالية:رئيس الصحة بوالية فيكتوريا نصح ان األشراف المقدم   

 

ألساسيين.الطالب الذين يصرح ألبائهم و مقدمي الرعاية و العاملين ا  
 الطالب الضعفاء و ال يمكنهم العمل من البيت.

 الطالب ذوو الحاجات الخاصة و يختارون القدوم الى المدرسة.
 

يس الصحة بوالية فيكتوريا عنده مشورة سابقة حول األجراءات الصحية التي ينبغي أن يتخذها الموظفون و الطالب العاملون رئ

من موقع المدرسة, و سنتابع هذه.ض  

 

المدرسة \في الموقعالطالب الذين يدرسون, يعملون   

  

حتاجون أن يكونوا بالمدرسة تحت اشراف المدرسة األسبوع القادم , الرجاء اعالمنا حتي يكون لدينا عدد ابنتك ي \اذا كان ابنك 

 كاف من الموظفيين.

i. Email  principal@crcstalbans.com.au 

ii.  93662544األتصال على رقم المدرسة  

iii. 0428045680اعد فيتنامي متتعدد الثقافات: مستر تانغ فان على الرقم مس  

iv.  0437210544مساعد عربي متعدد الثقافات: مس منال حديد علي الرقم  

v.  0428158780مساعد دينكا متعدد الثقافات: مستر دينغ اليير على الرقم  

 

 

 

 األجهزة األلكترونية, الكتب و القرطاسية  

 

حوال, اذا كانوا يحتاجون أن كل الطالب أخذوا الكتب و األجهزة الحاسوبية الي البيت عند الظهر, على كل األ

.الرجاء الدخول من الباب الرئيسي 3.30الى8.30 رسة يستطيعون خالل ايام الدوام منشئ اخر من المد

ذين يأتون مع الطالب أن ينتظروا في السيارة حتى نقلل عدد األشخاص في موقع للمدرسة.نطلب من األهل ال

 المدرسة.

تعرق سعال, وجع أخيرا, تذكيير اذا كان ولدك او أحد أفراد العائلة تطورت عندهم أعراض حمى, قثعريرة أو 

و البقاء بالبيت. حلقز ضيق تنفس, سيالن أنفي, فقدان حاسة الشم او التذوق, الرجاء اجراء فحص الكورونا  

 

 اذا كنتم بحاجة لمزيد من المعلومات من قسم الصحة و الخدمات البشرية, تستطيعون بزيارتكم لموقع
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www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 
 

مررنا بمثل هذا من قبل و نتجاوزها. لقد هذه مرة اخرى وقت صعب و لكن نحن نعرف اذا فعلنا ما علينا سوف 

 نعرف ما يجب علينا . نتأمل, قرار اليوم سيجعلنا نعود للمدررسة عاجال و ليس اجال.

 

. نعلم أن التعليم عن بعد ليس سهل و لكن نشجع الطالب أن يعطوا أفضل ما عندهم خالل التعليم من البيت

كل شئ فعال كما هو مطلوب.المدرسين يعملون بشكل جدي و مجتهد للتأكد أن   

 

لمستجدات عن طريق مواقع المدرسة . انشاهلل سوف نعود عند نعرف أكثر, سوف نعلم كل العائالت بكل ا

.2021حزيران, 04للمدرسة يوم الجمعة القادم   

 

 مع فائق األحترام 

 
 

 كريستينا أوتري

 المديرة
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