 28كانون الثاني/يناير 2022
أعزائي الطالب والعائالت،
مرحبا بكم في العام الدراسي  .2022آمل أن تكونوا على ما يرام وتمتعتم باستراحة جيدة .نحن نتطلع كثيرا إلى عودة الطالب
األسبوع المقبل.
فيما يلي بعض المعلومات حول العودة إلى المدرسة لجميع الطالب وآخر المستجدات حول اإلعالنات التي أعلنتها حكومة الوالية
بشأن إدارة العودة اآلمنة إلى المدرسة.
 .1طالب السنة السابعة
سيبدأ طالب السنة السابعة السنة يوم الثالثاء  1فبراير .في هذا اليوم ،ستبدأ المدرسة في 9.00صباحا وتنتهي في الساعة  2.15بعد
الظهر.
يحتاج الطالب إلى أن يأتوا بالزي المدرسي الكامل ويجلبوا جميع كتبهم .وسيتم تقديم وجبة الغداء.
 .2عودة المدرسة بالكامل
ستعود المدرسة بكامل هيئتها يوم األربعاء  2شباط/فبراير .يمكن الوصول إلى الجداول الزمنية على .SIMON
تبدأ المدرسة في الساعة  8:40صباحا وتنتهي في الساعة  3:10مساء.
 .3دليل العودة إلى المدرسة
مع هذه الرسالة ،سيحصل الطالب واألسر أيضا على دليل "العودة إلى المدرسة" الذي يحدد مجموعة من الممارسات التي وضعتها
المدرسة لضمان أن المدرسة آمنة من  COVIDللطالب والموظفين.
من المهم أن يقرأ الطالب والموظفون من خالل هذا قبل المجيء إلى الموقع.
 .4اختبار مستضد السريع ()RATS
قد سمع الطالب واألسر أن حكومة الوالية إدخلت مستضد السريع ()RATSاختبار للطالب والموظفين لألسابيع األربعة األولى
من الفصل الدراسي.
اختبارات مستضد السريع ()RATSسوف تكون متاحة من المدرسة ،ومع ذلك ،في هذه المرحلة أنها لم تصل بعد.
إذا وصلوا يوم االثنين أو الثالثاء سوف تكون األسر قادرة على جمعها من باب المكتبة (مدخل شارع وينفريد) .سوف نتمكن من
إرسال رسالة نصية قصيرة إذا  /عندما تكون متاحة.
إذا وصلوا بعد يوم األربعاء ،سوف نرسل اختبارات مستضد السريع المنزل مع الطالب وإخطار العائالت عن طريق الرسائل
القصيرة التي تلقاها الطالب.
يجب على الطالب الحصول على حزمة من خمسة اختبارات في األسبوع األول وخمسة اختبارات أخرى في األسبوع الثالث.
 .5متى وكيف أقوم باختبار مستضد سريع ()RATS؟
يجب على الطالب إجراء اختبار مستضد سريع ( )RATSمرتين في األسبوع .نقترح االثنين والخميس صباح اليوم قبل المدرسة.
االختبارات طوعية .مزيد من المعلومات حول اختبار مستضد السريع ،بما في ذلك أشرطة الفيديو في  33لغة يمكن العثور عليها
في االنترنت.

 .6ماذا نفعل إذا كانت نتيجة فحص طفلي إيجابية؟
إذا كان اختبارات الطالب  COVIDإيجابية:
أ) يرجى اتباع النصيحة على النحو المبين في https://www.coronavirus.vic.gov.au/rapid-antigen-tests
وضمان إبالغ وزارة الصحة بالنتيجة اإليجابية.
ب) عزل لمدة سبعة أيام من تاريخ االختبار اإليجابي.
ج) إبالغ المدرسة في أقرب وقت ممكن.
 .7ماذا لو كان شخص ما في المنزل نتيجته إيجابية ؟
كجهة اتصال منزلية ،يجب على الطالب العزل في المنزل لمدة سبعة أيام وال يمكنهم الذهاب إلى المدرسة.
يرجى إعالم المدرسة من خالل إجراءات الغياب العادية.
 .8إخطار األسر بالحاالت اإليجابية ل  COVIDفي المدرسة.
لم تعد جهات االتصال في المدرسة للحاالت اإليجابية ل  COVIDبحاجة إلى العزل.
لمساعدة األسر على مراقبة أطفالها ،ستقوم الكلية بإبالغ المجتمع بأي حالة إيجابية عبر  PAMوالبريد اإللكتروني.
 .9التهوية وأجهزة تنقية الهواء
التهوية في جميع أنحاء الكلية جيدة جدا ويتم رصد مستويات ثاني أكسيد الكربون بانتظام .لدينا 44جهاز تنقية الهواء في جميع أنحاء
المدرسة مما يعني أن جميع الفصول الدراسية واألماكن التي فيها الطالب و الموظفين مغطاة بشكل جيد.
وأخيرا ،وبصرف النظر عن االستمرار في ممارسة النظافة الجيدة واتباع بروتوكوالت االبتعاد االجتماعي ،فإنه من المهم أن يبقى
الطالب في المنزل إذا ما كانوا على ما يرام.
أشكر جميع العائالت والطالب على روحكم الجيدة المستمرة ودعمكم في مواجهة التحديات التي واجهتنا خالل السنوات القليلة
الماضية .ونحن نتطلع إلى بداية رائعة و جيد لهذا العام .2022
مع فائق األحترام
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