
 

 

 
 

 

 

 2021أغسطس / آب  05

 

 أعزائي الطالب والعائالت،

 

 كما تعلمون، بعد ظهر اليوم، أعلنت الحكومة إغالق مفاجئ لفيكتوريا، بدءا من

 عبر اإلنترنت من صباح الغد.الثامنة مساء الليلة وهذا يعني أننا سنعود مرة أخرى إلى التعلم 

 لتعلم في الموقع. ل بعد األستقرارمجددا لموظفين اطالب وعلى الوأنا أعلم أن هذا من الصعب حقا 

 بعضنا البعض.  ونراعيأن نكون،  ينبغي كما يمكننا مرنيين و صبورينمرة أخرى نحن بحاجة إلى أن 

 .جيدا ه بشكلفعلسننعلم أنه شيء يمكننا القيام به، و المكان، ونحنهذا منا يريد أن يكون في أحد في حين ال 

 سوف تتبع الفصول الجدول الزمني العادي ومن المهم أن يحضر الطالب جميع الفصول الدراسية ، والمشاركة الكاملة في

 لفصول الدراسية أنشطة الصف والتقييمات الكاملة حسب الحاجة. يرجى التحقق من رسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم، جوجل ا

 للحصول على تحديثات حول ما يحتاجون إلى القيام به. SIMONو إشعارات على 

 قد يكون الطالب قد تركوا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكتب في المدرسة كما كان لدينا مؤتمرات الطالب / أولياء األمور / المعلم

 هذه. الدخول إلى المدرسة عن طريق مكتب ونطلب من الطالب ارتداء قناع.اليوم. الكلية مفتوحة على مدار اليوم للطالب لجمع 

 

 سيتم توفير اإلشراف في الموقع مرة أخرى للطالب في الفئات التالية:

 الطالب الذين يكون آباؤهم / مقدمو الرعاية من العمال المرخص لهم.• 

 الطالب المعرضون للخطر والذين ال يستطيعون العمل من المنزل.• 

  الطالب ذوي اإلعاقة الذين يختارون الحضور في الموقع.• 

 

 إذا كان ابنك / ابنتك بحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة لإلشراف في الموقع، يرجى إعالمنا حتى يكون لدينا

 توفير عدد كاف من الموظفين.

i البريد اإللكتروني )principal@crcstalbans.com.au 

ii 2544 9366المدرسة العادية ( عن طريق الهاتف على رقم 

 680 045 0428( الفيتنامية متعددة الثقافات مساعد: السيد تونغ فان على 3

 544 210 0437( مساعد عربي متعدد الثقافات: السيدة منال حداد على 4

v 780 158 0428( الدينكا مساعد متعدد الثقافات: السيد دينغ ألييه على 

 اض الحمى أو القشعريرة أو العرق عليك أو على طفلك أو أحد أفراد عائلتك،أخيرا، تذكير بأنه إذا ظهرت أعر

 السعال والتهاب الحلق وضيق في التنفس وسيالن األنف أو فقدان الرائحة أو الذوق ، يرجى الحصول على اختبار في

 ( والبقاء في المنزل.COVID-19مرفق اختبار الفيروس التاجي )

 

 

 ى معلومات صحية من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية، يمكنك زيارةإذا كنت ترغب في الحصول عل

www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 اب./أغسطس 13نأمل أن يكون اإلغالق سبعة أيام فقط ونرى الجميع يعودون يوم الجمعة 

 

 مع كل األحترام 

 

 
 

 كريستينا أوتري

 المديرة

 

 
 


