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 الطالب والعائالت،ء عزااال

 

 أخبار يوم االثنين أن اإلغالق الحالي سيتم تمديده لبخير. هذا التحديث يجدكم أن  ىأتمن

 أن  واليوم ، يمكننا أيضا البارحةحالة  50كن مع أكثر من ل.ما أردنا سماعه هذا أسبوعين آخرين لم يكن 

 الغير مؤكد هذا العالميعطي الوضوح واليقين خالل األسبوعين المقبلين. في , ذلك االيجابيئ الشمعنى في ذلك.  نفهم

 هذا ليس شيئا سيئا.

 مرة أخرى، أشكر الطالب والموظفين والعائالت على كل ما تقومون به للتعامل مع التغييرات السريعة جدا ل

 ، فإنني أثني على الطالب كيف وأين نتعلم. في حين أن التعلم عبر اإلنترنت ليس مثاليا

 من المنزل هو التعلمالمرونة والمثابرة والجهد الذي يواصلون إظهاره. في حين أن 

 المشاركة والحضور ال تزال جيدة.لكن ، وو متفاعل متواصلأنه من الصعب البقاء نعلم ,منذ فترة طويلة  مستمر

 

 والصحة النفسية يةدعم الرفاه

 ناهيك عن الشباب. قد تشعر األسر بالقلق إزاء تأثيراإلغالق صعب على البالغين، 

 والصحة العقلية على أطفالهم، وتبحث عن المساعدة والمشورة حول كيفية يةعلى الرفاه القاألغ

 دعمها. هذا األسبوع أطلقت وزارة الصحة في الكومنولث موقع جديد 'رئيس ل

 الرفاهية والصحة العقلية.الصحة" التي توفر مجموعة من الموارد للمساعدة في إدارة 

 الذي ينظر في بعض االستراتيجيات البسيطة للعائالت و Chatstarterقد تكون العائالت مهتمة باستكشاف 

 إلى الرابط . يةالشباب لدعم بعضهم البعض، وطرق إلجراء محادثات حول الرفاه

 :هو  Chatstarterموقع شبكة االنترنت و 

https://www.headtohealth.gov.au/covid-19-support/chatstarter 

 

 الحصول على دعم الرفاهية في المدرسة

 يطلب من العائالت التي تشعر بالقلق إزاء سالمة ابنها / ابنتها االتصال بطفلها

 الرعوية( أو، السيد كوين، نائب المدير )الرعاية كل مرحلة تعليميةوؤل عن المسمدرس الرعاية الرعوية، 

 psychologist@crcstalbans.com.auعالم النفس في المدرسة: 

 

 الطالب العاملون في الموقع

 يمكنهم القدومقادرون على العمل في الموقع. إذا كنت تشعر بأن ابنك / ابنتك يناسب هذه الفئة  اللذين يواجهون صعوباتالطالب 

 أو السيد كوين. وؤل عن المرحلة التعليميةبالمسلمدة يوم أو أكثر، يرجى االتصال  للمدرسة 

 

 المشاركة في األنشطة المشتركة في المناهج الدراسية

 الطالبنشرة أشجع الطالب على المشاركة في مختلف األنشطة المشتركة في المناهج الدراسية التي يتم نشرها في 

 مفيدة في هذا الوقت.كل هذا  مع اآلخرين صلينامتو و بنفس الوقت تجعلناالتي نستمتع بها مختلفة شياء أ كل يوم. القيام ب

 

 

 الجريدة تتطلع إلى تجنيد CRC SA، و  CRC Got Talant دةعو، SHAPEالتحدي  عودة  حاليا

  .أسبوع العلومترقبوا الطالب المهتمين في المساعدة على نشر صحيفة مدرسية، و

 

 

 

 

 



 

 

 تخفيف الرسوم

 

. يرجى متوفر للعائالت المتضررة تخفيض الرسوم ساعات عملهم. خفضتبعض اآلباء / مقدمي الرعاية قد  مديد األغالقتمع 

 تعديالت. تفاصيل االتصال بها هي على النحو التالي:ال يمكن إجراء بحيثذلك ، آن روس لمناقشة ة الصندوقنيأمباالتصال 

 

PH: 0427 036 925  :البريد اإللكترونيaross@crcstalbans.com.au 

 

 وأخيرا، تذكير بأنه إذا كنت أنت أو طفلك أو أحد أفراد األسرة تظهر عليك أعراض الحمى أو القشعريرة أو

 العرق، السعال، التهاب الحلق، ضيق في التنفس، سيالن األنف، أو فقدان الرائحة أو الذوق، يرجى الحصول على اختبار في

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

 جميع مناطق ملبورن وعدد الحاالت "الغامضة" ، فمن في  للمرض ي الحاليالتفشمع 

 من المهم رصد مواقع التعرض المحلية واتباع توجيهات وزارة الصحة

 فيما يتعلق باالختبار والعزل والحجر الصحي.

 وزارة الصحة، يمكنك زيارة:إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات صحية من 

www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 من المهم أن نكون لطيفين وطيبين مع ,الصعب هذا الوقت استمرارمع 

 تخف ال)قول ت MacKillopماري , صعبةالحياة  تكونأنفسنا وبعضنا البعض. عندما 

ه مأخوذ كلوجيد جدا، هذا فضل، األ هونحن أيضا، الطالب والموظفين واألسر نبذل قصارى جهدنا، وهذا  (فعلت أفضل ما لديكم 

 شكًرا لك. ,بعين األعتبار

 

 
 

 اعتني بنفسك وابقى آمنا.

 

 كريستينا أوتري

 

 
 


