
 الرعاية، يمقدم و األهل األعزاء

 !مرحبا بكم في ليلة العائلة

 .فيما يلي ملخص للنقاط الرئيسية للعرض

 :الموظفين التاليين 2022سيضم الفريق الرعوي لعام 

  : السيدة ستيال أليكسوبولوسة صف الثامنقائد ●

  سانجيتا أرورا والسيد بيتر خطر ةأتارد: السيد ●

  مارسيل غوسمان والسيد تونغ فانأديسون: السيدة  ●

  ويليامز كالرك: السيد جيمس يونان والسيدة بريندا ●

  : السيد جاستن ميد والسيدة جيزيل غرانتهولوز ●

 :هوبالنسبة لهم  صف الثامنكرؤية فريق الرعوية لطالب 

 .ثقةال . لبناء العالقات، والشخصية، والمرونة وCRCفي  ينكمتعلم همرتطو .1

 .مشاعر أنفسهم واآلخرين فهم .2

 .اإلدارة والرفاهيةة وة الذاتيتبني القدرة على الصمود، والعاطفالتي  لسعادةاستراتيجيات ا ستكشافا .3

  .Particip8 اآلخرين ومجتمعهم من خالل برنامجخدمة  .4 

 .تدويرمثل البوابات واألعالم وتغذية األسماك وبنك الغذاء وإعادة الطالب لليتم تعيين واجبات 

 .نيسان /أبريل 1إلى الجمعة  أذار /مارس 30يقام مخيم السنة الثامنة يوم األربعاء 

مثل النظافة  Covid-safe سيتم اتخاذ كل التدابير إلدارة مخاطر كوفيد. يجب على جميع الموظفين والطالب اتباع بروتوكوالت

 .األقنعة في الداخل ، وحيث ال يمكن االبتعاد االجتماعي)غسل اليدين / التعقيم( ، والحفاظ على حدود الكثافة وارتداء 

 .واحد لكل مجموعة مسؤول /ميسرو واحدمعلم طالبا لكل مجموعة، مع  15للحفاظ على فقاعات سيكون هناك حد أقصى من 

 بعد األسبوع عطلة نهايةفي ( و أذار /مارس 30صباح المخيم )األربعاء  RAT يجب على جميع الموظفين والطالب إكمال اختبار

 .( للتأكد من أنهم أحرار من كوفيدنيسان /أبريل 4المخيم )االثنين 

وإذا كانت إيجابية،  .فحصRAT أعراض تشبه االنفلونزا في المخيم، سوف تكون هناك حاجة إلكماليعاني من إذا كان أي طالب 

 .في أقرب وقت ممكن PCR فسوف يعادون إلى المدرسة ومن المتوقع أن يسعوا إلى إجراء اختبار ل

 .في الهواء الطلق حيثما أمكن ذلكسوف تكون سيتم تقديم وجبات الطعام من قبل موظفي الضيافة و

وتخصص مرافق الحمام والمراحيض للمجموعات وستستخدمها  .تخصيص مقاعد لكل مجموعة في أماكن/مناطق منفصلةيتم سيتم 

 .المجموعة المحددة طوال مدة المخيم

 :بالراحة حول حضور طفلك، نقدم لك الخيارات التالية لمخيم السنة الثامنةلضمان شعورك 

سيتم نقل  .ويذهبون إلى منازلهم بعد الظهرللمشاركة بالنشاطات ,لمخيم لهذا اليوم ليحضر الطالب  )اإلقامة النهارية(: الخيار األول

 .الطالب بالحافالت من وإلى المخيم

طالب لكل  3)ما مجموعه  مقصورة /وينامون في كابينة كالمعتاديحضر الطالب المخيم : الخيار الثاني: )إقامة المقصورة(

 مقصورة(.

 .إذا كان لديك أي أسئلة يرجى طرحها على طفلك لكتابة السؤال في الدردشة أثناء االجتماع


