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 رسالة المجتمع المدرسي

  
 اآلباء واألمهات األعزاء ومقدمي الرعاية،

  

باألمس، أعلنت حكومة فيكتوريا أنه، بناء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا، ستنتقل فيكتوريا اإلقليمية 

إلبطاء انتشار الفيروس التاجي  وستنتقل ملبورن الكبرى إلى المرحلة الرابعة من القيود من القيود 3والريفية إلى المرحلة 

(COVID-19.) 

جميع المدارس في جميع أنحاء الحكومة والقطاعات الكاثوليكية والمستقلة وفي جميع أنحاء تنطبق هذه المتطلبات على 

 ملبورن الكبرى وفيكتوريا الريفية واإلقليمية.

يوم مجاني للطالب يوم  بعدأغسطس، 5اعتباراً من يوم األربعاء  ستدخل التغييرات في عمليات المدارس حيز التنفيذ

 ومن المرجح أن يتم التقدم حتى نهاية الفصل الدراسي الثالث.أغسطس، 4الثالثاء 

ولكن هذه الخطوات  –وكما هو مبين في نصيحة رئيس الصحة يوم الجمعة، تظل المدارس أماكن آمنة للموظفين والطالب 

  هي تدابير حاسمة للحد من حركة الطالب واألسر في جميع أنحاء الوالية.

 األسر في مجتمعنا المدرسي.هناك آثار على مدرستنا، وعلى 

 ملخص لما تعنيه التغييرات بالنسبة لمدرستنا أدناه.

 متروبوليتان ملبورن

  

 مدارس متخصصة

         .ولن يتاح في المدارس المتخصصة في الموقع سوى لألطفال الذين يسمح آلبائهم بالعمل، ولألطفال الضعفاء 

         مكنهم الحضور في الموقع كما يلي:لقد تغيرت معايير الطالب الذين ي 

o .وستقدم حكومة فيكتوريا المزيد من المشورة حول هذا الموضوع خالل  األطفال الذين يسمح آلبائهم بالعمل

 األيام المقبلة

الضعفاء في الرعاية خارج المنزل، واألطفال المعروفون لدى وكاالت حماية الطفل وغيرهم من  األطفال

 لذين تعتبرهم المدرسة ضعفاءالوكاالت واألطفال ا

 الذين يتناسبون أيضاً مع إحدى الفئتين المذكورتين أعاله. ذوي اإلعاقة األطفال

  

 المخطط الزمني

          أغسطس، اليوم هو يوم "طبيعي" من المدرسة في ظل الترتيبات الحالية، مع الطالب الذين يحضرون في  3االثنين

 الموقع التعلم طلب التخاذ جميع المواد التعليمية الالزمة وطنهم.

         ،مين من االستعداد في جميع أنحاء فيكتوريا لتمكين المعل أغسطس سيكون يوما خاليا من الطالب 4الثالثاء  غدا

 للتعلم المرن وعن بعد.
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          أغسطس هو اليوم األول من الترتيبات الجديدة للمدارس في جميع أنحاء فيكتوريا. 5سيكون يوم األربعاء 

 

  

 الموظفين

         .وستكفل المدارس توافر عدد كاف من الموظفين لإلشراف الالزم في الموقع 

         .وسيعمل الموظفون غير المطلوبين لإلشراف في الموقع من المنزل 

يرجى التأكد من أن  وسوف أقدم قريبا آخر التطورات حول الترتيبات الالزمة للتعليم عن بعد والمرونة في مدرستنا.

عنا على االنترنت المدرسة لديها عنوان البريد اإللكتروني الحالي الخاص بك، ورقم الهاتف المحمول، وأنك تحقق من موق

أيضا لديه صفحة الفيسبوك  HVS بانتظام.(/http://www.humevalley.vic.edu.auالمدرسة )

(https://www.facebook.com/hume.valley.school)لالنضمام يرجى زيارة  تي لديها أحدث إشعارات.، ال

  الموقع.

  شكراً لكم على تفهمكم ودعمكم.

  

 ابقوا آمنين

  

 مع أطيب تحياتي

  

 
  

  ديان باسيت

 الرئيسيه
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