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 أولیاء األمور ومقدمي الرعایة األعزاء

 

أعلنت حكومة والیة فیكتوریا عن ترتیبات جدیدة للمدارس في فیكتوریا بدًءا من الجمعة 

 یونیو. 11

 

بناًء على نصیحة كبیر مسؤولي الصحة في والیة فیكتوریا ، ستعود المدارس في مدینة 

 11الكبرى إلى التعلم والتعلیم وجًھا لوجھ لجمیع الطالب بدًءا من یوم الجمعة ملبورن 

 . 2021یونیو 

اعتباًرا  Hume Valley Schoolھذا یعني أن الطالب سیعودون إلى التعلم في الموقع في مدرسة 

 یونیو. 11من یوم الجمعة 

النصائح المقدمة یونیو ، بما یتفق مع  10مساًء الخمیس  11.59اعتباًرا من الساعة 

للمجتمع األوسع ، یجب على موظفي المدرسة وطالب المدارس الثانویة الذین تبلغ أعمارھم 

  HVSعاًما أو أكثر ارتداء قناع الوجھ في المدرسة ، ما لم ینطبق استثناء (طالب  12

 معفیین):

 * في جمیع المساحات الداخلیة

 متر 1.5اظ على مسافة فعلیة تبلغ * في جمیع المساحات الخارجیة عندما یتعذر الحف

 * عند السفر من وإلى المدرسة بوسائل النقل العام.

 یجب على الزوار وأولیاء األمور أیضًا مراعاة ھذا التوجیھ.

شكًرا لك على دعم ابنك / ابنتك وموظفي مدرستنا في األسبوعین الماضیین. نتطلع إلى 

أصدقائھم ومعلمیھم ، مع افتتاح المدرسة في الوقت رؤیة طالبنا یعودون إلى المدرسة مع 

 یونیو. 11القیاسي یوم الجمعة 

إن رفاھیة جمیع طالبنا ھي أولویتنا وموظفو مدرستنا ومعلمونا موجودون ھنا لدعمك أنت 

. إذا كنت COVID-19وعائلتك. تتوفر المعلومات التي قد تساعدك في التحدث إلى طفلك حول 

أو رفاھیة طفلك ، فیرجى االتصال بالمدرسة حتى نتمكن من التحدث قلًقا بشأن رفاھیتك 

معك حول أفضل السبل التي یمكننا مساعدتك بھا. تشمل مصادر الدعم األخرى: خط الوالدین 

 .1800  55 1800وخط مساعدة األطفال  89 22 13



 

فیجب أن ،   COVID-19تذكیر بأنھ إذا ظھرت علیك أنت أو طفلك أو أحد أفراد أسرتك أعراض 

 والبقاء في المنزل. COVID-19تخضع لالختبار في منشأة اختبار 

یجب أن تتحقق كل عائلة بانتظام من قائمة مواقع التعرض العامة في فیكتوریا (حیث حضر 

) ، وإذا حضر أي شخص في العائلة موقًعا في األوقات المذكورة ، COVID-19شخص مصاب بـ 

 فاتبع التعلیمات المقدمة.

، فیرجى مراجعة الموقع للحصول على المعلومات  COVID-19نت مؤھالً لتلقي تطعیم إذا ك

والحجوزات. مثل الخضوع لالختبار إذا كانت لدیك أعراض ، فإن الحصول على التطعیم یقطع 

 شوطًا طویالً للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة والمدارس مفتوحة

صال بالمدرسة إذا كانت لدیك أیة من فضلك ال تتردد في االتصال بمعلم طفلك أو االت

 مخاوف.

 كل خیر وابقى بصحة جیدة

 أطیب التحیات،

  

 المالك

 مدرسة ھیوم فالي
 


