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 أعزائي الطالب وأولياء األمور ومقدمي الرعاية، 

وبعض الوقت بعيدا عن الشاشات. مرة أخرى، أود أن أشكركم على المرونة والعمل الشاق والدعم  عطلةبال ونتستمتع كمآمل أن 

. التعلم عن بعد ليس سهل ولكن مع العمل الثالث  لفصل الدراسيمرت خالل االتي مع كل التحوالت واألنعطافات وه مالذي أظهرت

 تقدم قيم في تعلمهم. احراز لطالب في االشاق للجميع، استمر

. الغرض من هذا التحديث هو الرابعيوم األحد أعلن رئيس الوزراء عودة مرحلية إلى التعلم في الموقع خالل الفصل الدراسي 

) تحديد ما قد يبدو عليه هذا لطالبنا. من المهم أن نتذكر أن هذا الجدول الزمني عرضة للتغيير ويعتمد على معدالت التطعيم

 . COVIDوأرقام حاالت  اللقاحات(

واليوم، أصدر نائب رئيس الوزراء معلومات أولية عن العمل الجاري في المدرسة فيما يتعلق بتقييمات التهوية ورصد ثاني أكسيد 

الطالب واألسر مع نشر المزيد من النصائح والمعلومات و اخبار الكربون وأجهزة تنقية الهواء في المدارس. سنواصل تحديث

 الصحية. 

 )عرضة للتغيير(   م في الموقعالعودة إلى التعل نظم
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  أكتوبر هو يوم الممارسة المهنية للموظفين. ال توجد فصول دراسية  04االثنين 

 .سيستمر التعلم عن بعد ومرن لجميع الطالب 
  أو يواجهون صعوبة بالتعلم عن بعد.العمال المرخص لهم والطالب المعرضين للخطر ألوالد اإلشراف في الموقع 

 
 

 تشرين الثاني/نوفمبر 04الخميس  - ر/تشرين األولأكتوب 26الثالثاء        األسبوع الرابع و الخامس الفصل الرابع
  

 .طالب السنة السابعة يعودون إلى التعليم في الموقع. يحضر الطالب كل يوم 
   بالمدرسة يومي الثالثاء واألربعاء.  9و 8ويلتحق العامان 

  .السنة العاشرة تلتحق بالمدرسة يومي الخميس والجمعة 
  يها في المدرسة. في األيام التي ال يكونون ف 10و 9و 8ويستمر التعلم عن بعد والمرونة للسنوات 

  إلى السنة العاشرة الذين هم أبناء العمال المسموح لهم.  8السنة  منوال يزال اإلشراف في الموقع متاحا للطالب 
 

  تشرين الثاني /نوفمبر 05الجمعة                            الرابعاألسبوع الخامس الفصل الدراسي 
 

 تشرين الثاني /نوفمبر 05ى التعلم بدوام كامل في الموقع اعتبارا من يوم الجمعة ومن المتوقع أن يعود جميع الطالب إل. 

 
 

  للفصل الرابعتغييرات الجدول الزمني 
 

يوم االثنين  SIMON. يطلب من الطالب التحقق من فصل الرابعللهناك بعض التغييرات الطفيفة على الجدول الزمني 

 نوا متأثرين.لمعرفة ما إذا كا تشرين األول/أكتوبر 04
 

 



 

 

 + 12ل ) اللقاحات (  التطعيمات
 

عاما فما فوق حجز لقاح  12، يحق لجميع الفيكتوريين الذين تبلغ أعمارهم COVID-19كجزء من عملية التلقيح  

COVID-19  طبيب والحصول عليه في مركز تطعيم حكومي أو مركز تطعيم تابع للكومنولث أو من خالل عيادة

 أو خدمات صحة المجتمع.العائلة, الصيدلية 

 

 يمكن إجراء حجوزات التطعيم للطالب باتباع التعليمات على موقع فيروس كورونا.

 
التطعيم ليس إلزاميا، ولكن يتم تشجيعه بقوة. الحصول على التطعيم هو أفضل طريقة لحماية مجتمعنا من المزيد من  

 مع طبيبها.  اللقاحات /. قد ترغب األسر التي لديها مخاوف في مناقشة التطعيماتCOVID-19وانتشار  الحاالتا
 

 تخفيف الرسوم 
 

ونذكر األسر بأن الكلية يمكنها وستقدم الدعم لألسر فيما يتعلق بالرسوم. لقد كان من األساسي دائما لمهمتنا أنه ال ينبغي 

ي بسبب الظروف المالية لألسر. هذا هو السبب في أننا حافظنا دائما على الرسوم ألي شاب أن يفوت التعليم الكاثوليك

 الدراسية منخفضة قدر اإلمكان.
كلية ، عن طريق البريد اإللكتروني أمينة صندوق اليرجى االتصال بآن روس،  

crcaccounts@crcstalbans.com.au ( لمناقشة الوضع الفردي الخاص 925 036 0427أو الهاتف ) بك وكيف

 يمكننا المساعدة.
 

 المخيمات والرياضة والرحالت رسوم استرداد: 
 

ومع إلغاء المخيمات والرياضة بين المدارس وعدد من الرحالت االستكشافية، سيتم خصم رسوم هذه األنشطة من رسوم 

، حيث أكمل هؤالء الطالب  األولالتعليم في الهواء الطلق لفصول الفصل الدراسي  رسوم. االستثناء الوحيد هو 2021عام 

 جميع األنشطة المخطط لها.
 

ومع وبالنسبة لألسر التي دفعت رسومها ورسومها بالكامل، سيتم إضافة المبلغ اإلضافي المدفوع إلى رسوم العام المقبل.  

 ذلك، إذا كنت تفضل استرداد األموال، يرجى االتصال بفريق التمويل لترتيب ذلك.
بجميع عائالت السنة العاشرة الذين دفعوا بالكامل لمعرفة ما يرغبون في القيام به مع االئتمان.  السيدة روس سوف تتصل 

 أو تغطية تكلفة شراء الكمبيوتر المحمول للطالب. CRC Sydenhamيمكن استردادها، أو دفع رسوم في 
 

  .خصم الرسوم ي بداية الفصل الرابع لتظهرسيتم إرسال حسابات جديدة إلى األسر ف 
 

 يرجى مالحظة: 
 

على األسر التي تلقت إعفاء من الرسوم خالل السنة ألن هذه الخصومات مدرجة بالفعل في الرسوم وال ينطبق خصم هذه ا

 خطة الدفع.
 

الفصل مرة أخرى، شكرا للجميع على كل ما قمتم به وما زلتم تفعلون. نحن نتطلع إلى العودة إلى التعلم في الموقع خالل  

 ستمتع بالعطلة.االرابع .
 

 مع أطيب تحياتي 
 

 
 
 
 كريستينا أوتري  

 رئيسي



 

 

 


