Narrun Campus
8 Avenel Street
Dallas 3047
P: 9309 6664

VCAL Campus
60-70 Tanderrum Way
Broadmeadows 3047
P: 9066 3690

Koroit Campus
15-41 Koroit Ave,
Broadmeadows 3047
P: 9309 3477

Email: hume.valley.sch@education.vic.gov.au

25/10/2021
ولياء األمور  /مقدمي الرعاية األعزاء ،
ًا لك على جهودك في الفصل الدراسي  4للمساعدة في دعم االنتقال إلى التعليم في
شكر
الموقع  ،بما في ذلك تطعيم عائلتك وتشجيع ارتداء األقنعة في المدرسة.

نحن متحمسون جً
دا لمشاركة أنه بعد أهداف التطعيم في فيكتوريا  ،يتم تقديم العودة
المرحلية إلى التعلم في الموقع  ،حيث ستبدأ جميع المدارس في الموقع بدوام كامل
ًا من يوم االثنين  1نوفمبر.
اعتبار

ًا من
سيعود جميع طالب مدرسة  Hume Valleyومستويات المدارس إلى التعلم في الموقع اعتبار
يوم االثنين  1نوفمبر.

ًا رائعة لمجتمع
تعد العودة المبكرة للطالب إلى التعلم في الموقع بدوام كامل أخبار
مدرستنا وعائالتنا.

ًا من يوم االثنين  1نوفمبر  ،سيكون من الممكن إجراء مجموعة من األنشطة
اعتبار
المدرسية بحيث تعكس المدارس اإلعدادات المجتمعية الجديدة.

ًا من يوم االثنين  1نوفمبر  ،ستتم إقامة المعسكرات الرياضية بين
هذا يعني أنه اعتبار
المدارس والرحالت والتجمعات المدرسية والموسيقى والغناء والعروض (بما يتماشى مع
إعدادات المجتمع ومتطلبات التطعيم).

ًا من يوم االثنين  1نوفمبر  ،لن تكون أقنعة الوجه مطلوبة في الهواء الطلق من
اعتبار
ًا من فصولنا الدراسية
ًا مهم
قبل المعلمين أو طالب المدارس الثانوية ولكنها ستظل جزء
وفي المجتمع.

Achieving Potential Together

اتخذت المدارس عدً
دا من الخطوات لدعم التعلم في الموقع  ،بما في ذلك تطعيم الموظفين
 ،والتهوية  ،والتباعد الجسدي للموظفين والطالب  ،وأوقات البدء واالنتهاء واالستراحة
 ،وارتداء األقنعة.

ستشجع المدارس الطالب على البقاء آمنين وممارسة السلوكيات اآلمنة الجيدة لـ COVIDS
للفترة المتبقية من الفصل الدراسي .4
ًا من يوم االثنين  1نوفمبر ،
قبل استئناف الطالب للتعلم في الموقع بدوام كامل اعتبار
ستستمر المدارس في توفير التعلم في الموقع بما يتماشى مع خطة إعادة الفتح
ًا لإلشراف والرعاية في الموقع كأطفال
المرحلية .يمكن للطالب الذين كانوا مؤهلين سابق
العمال المصرح لهم أو األطفال الذين يعانون من الضعف االستمرار في حضور التعلم في
الموقع.
ًا لك مرة أخرى على كل دعمك ونتطلع بشدة إلى الترحيب بطالبنا مرة أخرى إلى التعلم
شكر
في الموقع بدوام كامل.
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