
 

 

 

2021حزيران  04    

 

 الطالب و األهل األعزاء,

 

 أتمنى أن تكونوا بخير عند وصول هذا التحديث.

 

هذا يعني أن .2021حزيران  10مساء الخميس القادم  11.59كما تعلمون,البارحة, أعلنت حكومة الوالية تمديد فترة االقفال الى 

 التعليم عن بعد سوف يستمر خالل هذه الفترة.

التاسع و فحص  9. هذا يعني أن فحص صف 2021حزيران  11أن نعود للبرنامج الدراسي بالمدرسة يوم الجمعة نحن نتوقع 

, و التصليح/ يوم اعداد التقرير سيتم اعادة جدولتها كالتالي:10صف العاشر   

 

  10-9فحص صفوف التاسع و العاشر 

 

23/06/2021 األربعاء -16/06/2021 ألربعاءالفحص          ا  

07/06/2021جدول األمتحان المعدل بحلول يوم األثنين  ريتم نشس  

 

  2تقويم الفصل 

تغيير األمتحانات, تغيرت بعض التواريخ كاالتي:بسبب    

(25/06/2021) سابقا   24/06/2021الخميس  ) للطالب(      2اخر يوم بالفصل   

  (06/2021 /16سابقا )     25/06/2021الجمعة       يوم اعداد التقرير:             

 
 VCE_ VET  10طالب صف 

سوف تكون هذه الصفوف بمدرسة س ر س سيندهم األسبوع القادم. طالب صف العاشر في هذه الدورات سوف يحصلون علي 
و كل التحديثات سوف يتم نشرها على اشعارات الطالب.كل المعلومات من مدرسة سيندهم,   

 
األشراف في موقع المدرسة سوف يكون فقط للطالب للفئات التالية: تمشيا مع نصيحة كبير مسؤولي الصحة  

 
 الطالب الذين يصرح ألبائهم و مقدمي الرعاية و العاملين األساسيين.

 الطالب الضعفاء و ال يمكنهم العمل من البيت.
 الطالب ذوو الحاجات الخاصة و يختارون القدوم الى المدرسة.

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

 ضمن موقع المدرسة, و سنتابع هذه.

 

المدرسة \لطالب الذين يدرسون, يعملون في الموقع  

ا حتي يكون لدينا عدد ابنتك يحتاجون أن يكونوا بالمدرسة تحت اشراف المدرسة األسبوع القادم , الرجاء اعالمن \اذا كان ابنك 

 كاف من الموظفيين.

i. Email  principal@crcstalbans.com.au 

ii.  93662544األتصال على رقم المدرسة  

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

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

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

 

 األجهزة األلكترونية, الكتب و القرطاسية 

  

, اذا كانوا يحتاجون أن شئ اخر من مع تمديد األغالق , الطالب ربما يحتاجون لبعض المواد من المدرسة

.الرجاء الدخول من الباب الرئيسي للمدرسة.نطلب  3.30 الى 8.30 يام الدوام من المدرسة يستطيعون خالل ا

 من األهل الذين يأتون مع الطالب أن ينتظروا في السيارة حتى نقلل عدد األشخاص في موقع المدرسة

mailto:principal@crcstalbans.com.au


 

 

. 

سعال, وجع عريرة أو تعرق لعائلة تطورت عندهم أعراض حمى, قشير اذا كان ولدك او أحد أفراد اأخيرا, تذك

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

 

 اذا كنتم بحاجة لمزيد من المعلومات من قسم الصحة و الخدمات البشرية, تستطيعون بزيارتكم لموقع

www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 

القدوم الى المدرسة. و لكن كل الطالب يقومون بعمل رائع في هذه و ال يقارن ب بالبيت ال يشبهنعلم أن التعليم 

الحضور جيد,معظمهم منخرطون بشكل جيد و يعملون ما بوسعهم. نطلب األستمرار في المثابرة من  .المرحلة

أي مخاوف أو تساؤالت يرجى خالل هذا التحدي و األهتمام ببعضنا البعض. اذ كان عند األهل أو الطالب 

 رفعها للمعلمينأو األتصال مع مكتب األدارة. 

 

ت بكل المستجدات عن طريق مواقع المدرسة . انشاهلل سوف نعود عند نعرف أكثر, سوف نعلم كل العائال

.2021حزيران, 11للمدرسة يوم الجمعة القادم   

 

 مع فائق األحترام

  

 
 

 كريستينا أوتري

 المديرة
 

http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

