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 24/08/2021 

 اآلباء األعزاء،

 

نظًرا للمستوى المستمر لالنتقال المجتمعي لفيروس كورونا في فيكتوريا ، أعلنت حكومة فيكتوريا 

 2مساًء ، الخميس  11.59عن تغييرات في القيود الحالية في جميع أنحاء فيكتوريا حتى الساعة 

 سبتمبر.

 

دعم الطالب للتعلم من المنزل وفي الموقع. يرجى اتباع هذا الرابط إذا كنت ستستمر مدرستنا في 

 ترغب في التقدم لطفلك للحضور في الموقع.

https://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7 
 

االمتثال للقيود المعززة الجديدة للمساعدة في إبطاء انتشار الفيروس ، نحتاج إلى دعمكم في 

 ومساعدة فريق الصحة العامة لدينا على التغلب على هذا الفيروس.

نطلب من اآلباء ومقدمي الرعاية والعائالت االستمرار في فعل الشيء الصحيح باتباع جميع 

وقع في التوجيهات الصحية. وهذا يشمل اتخاذ خيارات حذرة وداعمة حول الوصول إلى اإلشراف في الم

 المدرسة.

سيحتاج جميع العمال المصرح لهم إلى تصريح لمكان العمل ، باإلضافة إلى الوصول إلى ترتيبات 

 رعاية األطفال.

 

هذا يعني أيضًا أنه اعتباًرا من يوم االثنين ، يمكن لآلباء ومقدمي الرعاية فقط طلب اإلشراف في 

 ات التالية:الموقع في المدرسة على أطفالهم / أطفالهم في الفئ

أ. األطفال حيث يعتبر كال الوالدين و / أو مقدمي الرعاية عاملين معتمدين وال يمكنهم العمل من 

 المنزل ، والعمل لدى مقدم رعاية معتمد وحيث ال يمكن إجراء ترتيبات إشراف أخرى:

o ن خارج في حالة وجود والدين / مقدمي رعاية ، يجب أن يكون كالهما عاملين مرخصين ، يعمال

 المنزل حتى يكون أطفالهما مؤهلين للحصول على الخدمة في الموقع في المدرسة.

o  بالنسبة للوالدين / مقدمي الرعاية الوحيدين ، يجب أن يعمل العامل المصرح له خارج المنزل

 حتى يكون أطفالهم مؤهلين للحصول على الخدمة في الموقع في المدرسة.

https://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7


 

 

ية المرخص لهم من العمال إلى تصريح عامل مصرح به من أصحاب العمل سيحتاج اآلباء ومقدمو الرعا

 للوصول إلى اإلشراف في الموقع في المدرسة ألطفالهم / أطفالهم في الفئة أ.

 

 ال يزال اإلشراف في الموقع متاحًا للطالب أدناه:

 األطفال الذين يعانون من الضعف ، بما في ذلك: -باء 

o في الرعاية خارج المنزل 

o  تعتبر ضعيفة من قبل وكالة حكومية ، وتمول األسرة أو خدمة العنف األسري ، ويتم تقييمها على

 أنها تتطلب التعليم والرعاية خارج منزل األسرة

o  تم تحديدها من قبل المدرسة أو خدمة الطفولة المبكرة على أنها ضعيفة ، )بما في ذلك عن

العنف األسري أو األسري الممولة ، أو خدمة عدالة  طريق اإلحالة من وكالة حكومية ، أو خدمة

 الشباب أو المشردين أو الصحة العقلية أو خدمة صحية أخرى(

o  عندما يشير أحد الوالدين / مقدم الرعاية إلى أن الطالب المعاق ضعيف ألنه ال يستطيع التعلم

، يجب على المدرسة توفير  من المنزل ، و / أو يبلغ المدرسة بأن الطالب ضعيف بسبب ضغوط األسرة

اإلشراف في الموقع لذلك الطالب. قد ينطبق هذا على الطالب المسجلين في المدارس المتخصصة 

 والطالب ذوي اإلعاقة المسجلين في المدارس العادية.

 ال يلزم الحصول على تصريح عامل مصرح به للوصول إلى اإلشراف في الموقع بموجب الفئة ب.

 

ألولئك الذين يطلبون التعلم في الموقع ضمن الفئة أ ، يجب تقديم نسخة من تصريح أو بالنسبة 

تصاريح العمل المعتمد إلى مدرستنا في أقرب وقت ممكن عملًيا بعد إصدارها. التصريح غير مطلوب 

 تحت الفئة ب.

يق القانون في حاالت نادرة ، ال يحتاج الوالد / مقدم الرعاية إلى تصريح عامل. وهذا يشمل تطب

أو خدمات الطوارئ أو العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحملون هوية فوتوغرافية صادرة 

 عن صاحب العمل. مزيد من المعلومات متوفرة في

Authorised provider and authorised worker permit 
 

بناًء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا ، أصبح ارتداء قناع الوجه اآلن إلزامًيا 

 وهذا يشمل جميع المدارس. -في الداخل )وليس في المنزل( ما لم ينطبق استثناء 

 

يوصى اآلن بأن يرتدي األطفال في سن المدرسة االبتدائية أقنعة أثناء التواجد في الداخل • 

 والخارج ، إال عندما يكونون في المنزل أو عند تطبيق استثناء. ومع ذلك ، فهي ليست إلزامية.

داء عاًما أو أكثر ارت 12• يجب على موظفي المدرسة وطالب المدارس الثانوية الذين تبلغ أعمارهم 

قناع الوجه دائًما في الداخل والخارج في المدرسة ، بما في ذلك عند حضور برنامج الرعاية خارج 

https://list.comms.educationupdates.vic.gov.au/track/click?u=770f4d1425f14b0d9936ca688e358872&id=b3b9b2cd89c83ccb&e=04e398f72c6dec23


 

 

( ، ما لم ينطبق استثناء قانوني. وهذا يشمل السفر من وإلى المدرسة في OSHCساعات المدرسة )

 وسائل النقل العام وعندما تكون في سيارات األجرة أو ركوب المركبات المشتركة.

غراض االتصال ، ال ُيطلب من المعلمين وموظفي دعم التعليم ارتداء أقنعة الوجه أثناء التدريس • أل

 ، ولكن يوصى بارتداء أقنعة الوجه أثناء التدريس حيثما كان ذلك ممكًنا.

 

 أعلم أن هذا قد يكون وقًتا صعًبا. هناك عدد من الدعم المتاح. وتشمل هذه:

• headspace  

• Student Mental Health and Wellbeing resources for advice 

• Advice for students about how to adapt during COVID-19 

• Resources for learning from home 

• Translated resources for learning from home 

 

، أصبح بإمكان المزيد من اآلباء ومقدمي الرعاية  COVID-19كجزء من إطالق التطعيم التدريجي لـ 

 . COVID-19والطالب في فيكتوريا تلقي لقاحات 

 مع توفر المزيد من المواعيد اآلن خالل األسبوعين المقبلين ، نشجعك على حجز لقاحك على

Victorian Government’s COVID-19 vaccine online booking system 

 

أو استخدام    coronavirus.vic.gov.auمزيد من المعلومات حول األهلية ، يرجى الرجوع إلى

 vaccine eligibility checker-COVID 19 الحكومة األسترالية

 

سيضمن قيامنا بالشيء الصحيح في هذا الوقت ، من خالل أنا على ثقة من أن مجتمع مدرستنا 

االمتثال للقيود المفروضة واتخاذ قرارات متأنية وداعمة تحد من الحركة عبر المجتمع. يرجى 

 اتباع هذا الرابط إذا كنت ترغب في التقدم لطفلك للحضور في الموقع.

://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7https 

 

 شكرا لك مرة أخرى لدعم تعلم طفلك خالل هذا الوقت.

 

 لطرح أي أسئلة. 3477 9309الرجاء االتصال بي على 

 

 أطيب التحيات،

 

 

 ديان باسيت

 المالك

https://headspace.org.au/covid-19/
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.education.vic.gov.au/Documents/school/teachers/health/mentalhealth/quick-guide-to-student-mental-health-and-wellbeing-resources.pdf
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students?Redirect=1
https://www.coronavirus.vic.gov.au/students?Redirect=1
https://www.coronavirus.vic.gov.au/learning-home
https://www.coronavirus.vic.gov.au/learning-home
https://www.coronavirus.vic.gov.au/education-advice-your-language?Redirect=1
https://list.comms.educationupdates.vic.gov.au/track/click?u=770f4d1425f14b0d9936ca688e358872&id=54106dcdc6bec7e4&e=a581ca5f3d74b52e
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coronavirus.vic.gov.au%2Fwho-can-get-vaccinated&data=04%7C01%7CJessica.Rath%40education.vic.gov.au%7C3cd1bd21071042f36f4208d96072db90%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637646868692028431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zlk3K%2FRbZcUUqGCWvkb2QgNEdtDp9spnhrVihRf8D%2BM%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-vaccine.healthdirect.gov.au%2Feligibility&data=04%7C01%7CJessica.Rath%40education.vic.gov.au%7C3cd1bd21071042f36f4208d96072db90%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637646868692028431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ukwYOSet5ZP76dvU5VltD8xj1QSdUes4hz%2FbtDBZ2k8%3D&reserved=0
https://forms.gle/beRPyLbSz3WQbecn7


 

 

 


