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أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

ًا من
أعلنت حكومة والية فيكتوريا عن الترتيبات الخاصة بالمدارس في فيكتوريا بدء
الجمعة  4يونيو.
بناً
ء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا  ،ستستمر جميع المدارس في
مدينة ملبورن في التعلم عن ُ
بعد والمرن حتى يوم الخميس  10يونيو .هذا يشمل مدرستنا.
الطالب المسجلين في مدرسة في مدينة ملبورن الكبرى ولكنهم يقيمون في منطقة فيكتوريا
اإلقليمية سيواصلون التعلم عن بعد والمرن.
ال تزال الترتيبات الحالية لإلشراف في الموقع على األطفال المعرضين للخطر وأطفال
العمال المصرح لهم قائمة.
تم إجراء الترتيبات الفردية بين أولياء األمور والمدرسة لطالبنا من الصفوف  11و 12
عاً
ما (.)VCAL
التعلم عن بعد والمرن
يستمر تقديم جلسات  Google Classroomلجميع الطالب .إذا كنت بحاجة إلى دعم للوصول إلى
 ، Google Classroomفالرجاء النقر هنا للتعرف على  .Google Classroomإذا لم يكن لديك
جهاز تقني أو كانت الظروف تمنعك من الوصول إلى  ، Google Classroomفالرجاء اتباع هذا
االرتباط انقر هنا للحصول على جهاز.
كما هو الحال مع فترات التعلم عن بعد األخرى  ،ستوفر مدرستنا اإلشراف في الموقع
للطالب في الفئات التالية:

• األطفال حيث يكون كال الوالدين و  /أو مقدمي الرعاية عماً
ال مرخصين ال يمكنهم العمل
من المنزل  ،ويعملون لدى مقدم رعاية أساسي وحيث ال يمكن إجراء ترتيبات إشراف أخرى:
 oفي حالة وجود والدين  /مقدمي رعاية  ،يجب أن يكون كالهما عاملين مرخصين  ،يعمالن
خارج المنزل حتى يكون أطفالهما مؤهلين للتزويد في الموقع
 oبالنسبة للوالدين  /مقدمي الرعاية الوحيدين  ،يجب أن يعمل العامل المصرح له خارج
المنزل حتى يكون أطفالهم مؤهلين للتزويد بالموقع.

Achieving Potential Together

• األطفال الذين يعانون من الضعف  ،بما في ذلك:
 oاألطفال في الرعاية خارج المنزل
 oاألطفال الذين تعتبرهم وكالة حكومية ضعيفة  ،أو خدمة ممولة من العنف األسري أو
األسري  ،ويتم تقييمهم على أنهم بحاجة إلى التعليم والرعاية خارج منزل األسرة
 oاألطفال الذين تم تحديدهم من قبل المدرسة أو خدمة الطفولة المبكرة على أنهم ضعفاء
 ،بما في ذلك عن طريق اإلحالة من وكالة حكومية  ،أو خدمة العنف األسري أو األسري
الممولة  ،أو خدمة عدالة الشباب أو المشردين أو خدمات الصحة العقلية أو غيرها من
الخدمات الصحية.

ًا
إذا كنت تعتقد أن ابنك  /ابنتك بحاجة إلى االلتحاق بالمدرسة في الموقع وفق
للمعايير المذكورة أعاله  ،فيرجى إكمال الطلب عبر هذا الرابط  ،انقر هنا لتقديم طلب
للتعلم في الموقع.

يرجى التأكد من وصولك إلى موقع المدرسة  http://www.humevalley.vic.edu.auإلجراء اتصاالت
منتظمة.

ًا بشأن رفاهية طفلك  ،فيرجى االتصال بمعلم
إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى أو كنت قلق
طفلك عبر بريده اإللكتروني أو االتصال بالمدرسة على (.3477 9309 )03

كل خير وابقى بصحة جيدة!
أطيب التحيات،

المالك
مدرسة هيوم فالي

