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 االعزاء الطالب و العائالت 

                                                                                                            

      اتمنى ان تكونوا بخير عند وصول هذا التحديث                                                                                    

ايار في ميتروبوليتن مالبورن 25فيكتوريا اعلنت تدابير امنة اضافية لمكافحة كوفيد سوف تبدا من يوم الثالثاء كما تعلمون حكومة   

التغيرات واالعدادات ل كوفيد تتضمن حدود جديدة للتجمعات العامة و الخاصة و تغيرات على ارتداء الكمامة/ القناع في بعض  

 الجلسات.     

                                                                                                                               

  ستبقى المدارس مفتوحة مع القيود الحالية المعمول بها. ال توجد تغييرات في القواعد الحالية.                                      

ميتروبوليتن مالبورن:بما ان مدرستنا تقع في   

                                                                                             

سنة و ما فوق  بحمل و ارتداء الكمامة كل 12يجب على العاملين في المدرسة و طالب المرحلة االعدادية و الثانوية من عمر 

عض الحاالت الوقت في داخل المدرسة اال في ب

 االستثنائية.                                                                                         

سنة و ما فوق في وسائط المواصالت العامة و  12ارتداء الكمامة الزامي على كل العاملين في المدرسة و الطالب فوق عمر 

ارات. هذا يتضمن الذهاب و العودة من المدرسة بوسائل المواصالت العامة او ضمن سيارة التاكسي و عند المشاركة بركوب السي

            مع اخرين ليسوا من منزلك.                                                                                                     

ن برداء الكمامة خالل اعطاء الدروس, لكن اذا كان عندهم الرغبة بارتدائه يستطيعون.المعلمين و موظفيي دعم التعليم غير ملزمي  

  

 الزوار و االهل مرحب بهم في مدرستنا و لكن يجب عليهم مراعاة متطلبات ارتداء الكمامة. 

. يوم   4أو  3سي في ظل تطور الوضع الحالي مع تفشي مرض الكورونا, قررنا تأجيل يوم العيد. سوف يكون في الفصل الدرا

من البرنامج الدراسي.                                                                   5الجمعة سوف يكون يوم دوام عادي اليوم   

  يوم االثنين الى المتحف الصيني. الفرار لألسبوع المقبل سوف يتخذ من فبل              7أيضا , تم الغاء رحلة صف السابع 

SACCSS. 

 في هذه المرحلة, كل النشاطات بعد المدرسة و البرامج سوف تبقى مستمرة كالمعتاد.                                                

 كل هذه األجراءات و التدابير تهدف الى اعطاء السلطات الصحية أفضل السبل اليقاف انتشار الفيروس في المجتمع.             

ل العائالت انه من المهم عدم ارسال الطالب الى المدرسة اذا كانوا مرضى.                                                 نذكر ك  

 شكرا لتفهمكم و دعمكم لنا بينما نواصل تنفيذ الممارسات االمنة ضد كوفيد في مدرستنا.                                      

 

 

   مع كل األحترام   

                                                                                                                                   
 كريستينا أوتر   

https://www.coronavirus.vic.gov.au/arabic 
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