
 

 

 
 
 

 2022 أذار /مارس 07

 

 

 أولياء األمور ومقدمي الرعاية األعزاء

 

إلى أن العديد من الطالب قد فاتتهم فرصة تجربة األنشطة في الهواء الطلق  COVID-19 خالل العامين الماضيين ، أدت جائحة

 .في بيئة منظمة واجتماعية وداعمة

 

،  2022لحضور برنامج مخيم مجاني كجزء من مبادرة البداية اإليجابية في عام تقدم حكومة فيكتوريا الفرصة للطالب المؤهلين 

   2022. خالل فترات العطلة المدرسية لعام 

 

 

 مخيمات مجانية للطالب المؤهلين

  

داقات تعد المخيمات طريقة رائعة للشباب لبناء الثقة وتجربة أنشطة جديدة وتعلم مهارات القيادة والتواصل اجتماعيا وتكوين ص

 .جديدة

 .يمكن أن تتراوح برامج مخيم العطالت من تجارب ليلة واحدة إلى قضاء عدة ليال بعيدا

أثناء وجودك في المخيم ، قد يستمتع طفلك بمجموعة من األنشطة االجتماعية والمغامرة التي يمكن أن تشمل تحديات الفريق ، 

، والرسم مع الطبيعة ، ودورات الحبال ، والهبوط من الطائرة والتجديف.  والمشي في األدغال ، والتوجيه ، وبناء الكوخ ، والطهي

سيبذل مقدمو المخيمات قصارى جهدهم لضمان وصولهم إلى جميع الطالب ، وسيدرجون مرافقهم والدعم المتاح على موقع البداية 

 .اإليجابية

 

 عبر عن اهتمامك اليوم

  

الفرصة لطفلك أو أطفالك ، فسجل اهتمامك في أقرب وقت ممكن. يغلق باب التسجيل األماكن محدودة ، لذلك إذا كنت مهتما بهذه 

 .2022 أذار /مارس 25يوم الجمعة 

 

 لمزيد من المعلومات ، بما في ذلك كيفية التسجيل ، تفضل بزيارة

https://vacsdata.educationapps.vic.gov.au/PositiveStartHolidayCamps 

  .سريعةأو مسح رمز االستجابة ال 

 

 

 

 

في غضون أسبوعين من تسجيل اهتمام طفلك ، سيتم تزويدك بمزيد من المعلومات بما في ذلك قائمة 

 .بمخيمات العطالت المتاحة وكيفية الحجز

 

 معلومات حول المخيمات المجانية للطالب المؤهلين
  

 من هم الطالب المؤهلون للحصول على مخيمات عطالت مجانية؟

 نييستوفون واحدا أو أكثر من المعايير التالية مؤهلون لحضور مخيم عطلة مجاالطالب الذين 

  مدرسة شهدت إغالقا لمدة خمسة أيام أو أكثر بسبببحضور COVID-19  2021في عام 

 الحصول على موافقة and Excursions Fund (CSEF)Camps, Sports   2022طلب لعام 

  ، لديك أحد الوالدين الذي يحمل بطاقة امتياز صالحة تم اختبارها )على سبيل المثال بطاقة الرعاية الصحية ، الباحث عن عمل

 بدل نيوستارت ، معاش دعم اإلعاقة(

 )اإلقامة في رعاية خارج المنزل )مؤقتة أو دائمة 

https://vacsdata.educationapps.vic.gov.au/PositiveStartHolidayCamps
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/Pages/csef.aspx


 

 

 هم الطالب ذوو اإلعاقة  

 من خلفية الجئ 

 .هم طالب من السكان األصليين 
 

 متى تكون مخيمات العطالت؟

)يونيو / يوليو(  2( ، الفصل الدراسي نيسان  /)أبريل 1الفصل  - 2022سيتم تشغيل مخيمات العطالت في العطالت المدرسية لعام 

 .(أيلول /)سبتمبر 3والفصل الدراسي 
 

؟كم يتكلف  

  

خيمات تنظيم النقل من تماما للعائالت المؤهلة. لن يكلفك أي شيء لطفلك لحضور المخيمات. يمكن لمعظم المهذه المخيمات مجانية 

المواقع؛ ومع ذلك ، بالنسبة لبعض المخيمات ، قد يحتاج اآلباء إلى توفير وسائل النقل ألطفالهم. سيتم توفير معلومات  ةوسط المدين

.لمخيمات الفرديةمحددة بشأن النقل من قبل مقدمي خدمات ا  

 

 كم يجب أن يكون عمر طفلي؟
 

.حضور برامج مخيمات العطالت 2022من بداية العام الدراسي  12إلى  3يمكن للطالب في السنوات من   

 

 هل سيذهب طفلي مع أصدقائه؟
 

ة. ومع ذلك ، قد ال يكون قد يتمكن طفلك من الذهاب إلى المخيم مع أصدقائه إذا حجزوا للذهاب إلى نفس المخيم وهناك أماكن متاح

أصدقاء طفلك مؤهلين للحصول على تمويل مخيم عطلة البداية اإليجابية المجاني. يمكن للعائالت المؤهلة فقط الحجز من خالل 

 .البداية اإليجابية. تذكر أن طفلك ستتاح له أيضا الفرصة لتكوين صداقات جديدة وبناء عالقات مع طالب من مدارس أخرى

 

أنواع المخيمات الموجودة؟ما هي   

 

ستكون هناك قائمة بالمخيمات التي يمكنك االختيار من بينها. سيكون لكل مخيم وصف موجز بما في ذلك مكانه ، وطول المخيم 

 .)عدد األيام( ، وتواريخ تشغيله ، وكيفية الوصول إلى هناك وقائمة باألنشطة لمساعدتك في تحديد المخيم الذي يناسب طفلك

 

ي تدابير السالمة العامة المعمول بها لضمان أن تكون المخيمات آمنة للطالب؟ما ه  
 

تتم مراجعة مرافق ومواقع المخيمات كل عام ، ويتم اعتمادها من قبل نظام اعتماد وطني مستقل لضمان استيفائها ألفضل 

عايير السالمة الوطنية. جميع الموظفين لديهم الممارسات وأن جميع الطالب يتلقون أفضل رعاية. جميع أنشطة المخيم متوافقة مع م

 .فحوصات العمل مع األطفال ، ويخضعون لعملية تعريف وفحص شاملة كجزء من العمل مع المخيم

 

 المعمول بها في المخيمات؟ COVIDSafe ما هي استراتيجيات
 

مع نصيحة وزارة الصحة. ويشمل ذلك تتوافق  COVIDSafe خطة 2022يجب أن تضع جميع مخيمات البداية اإليجابية في عام 

 .مثل التنظيف المناسب وتصميم النشاط وخدمة الطعام وكثافة اإلقامة وتخطيطاتها COVIDSafe العمل بموجب أحدث ممارسات

 
 

 مع فائق األحترام

 

 
 

 كريستينا أوتري
 المديرة

 
 


