
 

 

 
 

 

 

 2021آب /أغسطس  11

 

 أعزائي الطالب والعائالت،

 

 وآمل أن هذا التحديث يجد لك آمنة وبصحة جيدة. كما تعلمون، في وقت سابق اليوم، حكومة الوالية

 . وهذا يعني أن البعيد و2021 اب /أغسطس 19الخميس  مساء يوم 11:59تمديد اإلغالق الحالي إلى الساعة 

 وسيستمر التعلم المرن خالل هذا الوقت. يطلب من الطالب والعائالت مالحظة ما يلي:

 

 اب /أغسطس 17لسنة العاشرة: الثالثاء لخطط الدورة م

 والموظفين من PCوأسرهم للقاء المعلمين  10وكان يوم الثالثاء قد خصصت لطالب السنة 

. وسيستمر ذلك كما هو مخطط له، ولكن االجتماعات ستكون على 2022يدنهام لوضع اللمسات األخيرة على دورات لعام س

 اإلنترنت. 

 .PCسيتم توجيهها إلى الطالب من قبل السيد راموس والمعلمين  التفاصيل

 

 عندما ال يجتمع مع المعلمين، لن تكون هناك فصول رسمية عبر اإلنترنت لطالب السنة العاشرة يوم الثالثاء.

 يجب على طالب السنة العاشرة استخدام هذا الوقت من أجل:

 

 إكمال الواجبات المنزلية.• 

 تلخيص المالحظات ومراجعة الواجبات الصفية.• 

 العمل على مهام التقييم.• 

 الدراسة لالختبارات القادمة.• 

 نطاق أوسع.القراءة، سواء النص اإلنجليزي الحالي أو على • 

 

 أشكر السيد راموس والسيد أورسيني ومدرسي الرعاية الرعوية وموظفي لجنة حقوق الطفل سيدنهام على كل عملهم في

 دعم الطالب في عملية صنع القرار هذه، في ظروف أقل من مثالية.

 

 .9- 7سوف تستمر الفصول العادية للطالب في السنوات 

 

 اب /أغسطس 18ألربعاء يوم الممارسة المهنية للموظفين: ا

 

 ال توجد فصول رسمية في هذا اليوم ألنه يوم تخطيط الموظفين. نحن نشجع الطالب على استخدام هذا اليوم

 بعض الوقت بعيدا عن الشاشة. كفرصة للحاق على العمل الضائع ولكن أيضا كفترة لرعاية رفاهيتهم وقضاء

 

 

 أب /أغسطس 18األربعاء  ودروس التعليم والتدريب المهني: VCE 10السنة 

 في السنة العاشرة الحضور. VETو VCEوستستمر هذه كالمعتاد في هذا اليوم. يجب على طالب 

 

 :جمع المواد من المدرسة

 مع تمديد اإلغالق ، قد يحتاج الطالب إلى جمع المواد من المدرسة ، وهذا يمكن القيام به من

 بر مكتب الكلية. نطلب من البالغين الذين يجلبون الطالب إلى المدرسةمساء في أي يوم. يرجى الدخول ع 3.30 – 8.30

 االنتظار في السيارة لتقليل عدد األشخاص في الموقع.

 

 

 

 

 



 

 

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

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

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

 منطقتنا المحلية، من المهم أيضا رصد مواقع التعرض المحلية و في حاليا كثرة الحاالتومع 

 بالفحص والعزل والحجر الصحي.اتباع توجيهات وزارة الصحة فيما يتعلق 

 

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

www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus 

 

 الذي بعض المعلومات من الفريق تتضمنوهذه أوقات صعبة مرة أخرى. مع هذه الرسالة، 

 اآلخرين. إذا كانت العائالت أو الطالب ية رفاهيتنا ورفاهو اهتمام برعاية  و ستطالعات الشباب المرنة،يتابع ا

 أي مخاوف يرجى إثارة هذه مع المعلمين أو االتصال بالمكتب. هالدي

 

 تكونأن  األسر من خالل قنوات االتصال العادية لدينا. نأمل و اخبار ، سنقوم بتحديثنعلم أكثركما 
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 مع كل األحترام
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