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 أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

 

 Humeفي مدرسة   COVID-19أود أن أقدم لكم تحديًثا بعد مراسالتي أمس بشأن الحالة المؤكدة لـ 

Valley . 

 

 ( تحقيقاتها ، سيظل موقع مدرستنا مغلًقا حتى إشعار آخر.DHبينما تجري وزارة الصحة )

 

. سيظل اإلشراف في الموقع Google Classroomمر في برنامج التعلم عن بعد في خالل هذا الوقت ، سنست

. ومع ذلك ، فإن بعض الموظفين 2كموقع تعرض من المستوى coronavirus.vic.gov.au    غير متاح.

ك كجهة اتصال أساسية قريبة أو . إذا تم تحديدك أنت أو طفل1والطالب يخضعون لتوجيهات المستوى 

جهة اتصال وثيقة ثانوية ، فستتصل إدارة الصحة بك مباشرة. يمكن أن تأتي هذه المكالمات أو 

الرسائل النصية من أرقام خاصة أو غير معروفة. يرجى الرد على هذه المكالمات أو اتباع نصيحة 

 الرسائل النصية إذا تلقيت مكالمة أو رسالة نصية.

 

( وما SCC( أو جهة اتصال ثانوية وثيقة ) PCCبما إذا كنت جهة اتصال وثيقة أساسية ) DHستخبرك 

 . هذه االتصاالت تذهب مباشرة إلى العائالت اليوم.2أو المستوى  1إذا كنت تخضع التجاهات المستوى 

 

 يجب أن تخضع لالختبار -مهما كانت خفيفة  - COVID-19إذا ظهرت عليك أنت أو عائلتك أعراض 

 والعزل حتى تتلقى نتيجة سلبية.

 

نحن نعمل مع وزارة الصحة ووزارة األسرة واإلنصاف واإلسكان لتوفير منتدى للوالدين ومقدمي 

الرعاية عبر اإلنترنت لتوفير مزيد من المعلومات حول قيود الحجر الصحي هذه والموارد المتاحة 

 4:30سبتمبر الساعة  2يوم الخميس  Zoomللعائالت التي تخضع للحجر الصحي. سيكون المنتدى عبر 

 -مساًء. يرجى اتباع الرابط أدناه

 Zoomانضم إلى اجتماع 

https://zoom.us/j/91901847845?pwd=VzhSUDczbERZZ01ZZ0J0UkJKN2NPZz09  

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252F-26data-3D04-257C01-257CCovidNotifications-2540education.vic.gov.au-257C26c80ab90b894f041bbb08d96d16a43c-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637660766354321879-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3D9sik-252BsjCbGmcWb97oChV7vK7QSa8299GkyKujnOFA5k-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAg%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3Du1ubAHhbJ8HgId7mMaa3WE1h3ZJECdZ0PcMx7JAI0NVo37Okft4Dd8wapzm4dN5A%26m%3DreRsCXpjWFXPwXf732CSaUdep5WFzFF9jpDQ6WhgCcE%26s%3Dt0wtQ2GMwZVvUBVZRJiInmE-7ygygoPZwUKubkM2zZQ%26e%3D&data=04%7C01%7CBelinda.Kemp3%40education.vic.gov.au%7C339c5c87ee5d4f48f6b108d96da4a84f%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637661376230570202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YnxQJ8fNUPgsYUe%2BClpKMh8BHmFb%2FyYu4%2Bfu5iA%2BbBA%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fj%2F91901847845%3Fpwd%3DVzhSUDczbERZZ01ZZ0J0UkJKN2NPZz09&data=04%7C01%7CBelinda.Kemp3%40education.vic.gov.au%7C339c5c87ee5d4f48f6b108d96da4a84f%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637661376230570202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q0HUFpv%2Bb22eT%2Bx9LuRY%2FK4Bdz%2FT9ttmIJivKhKd3Rc%3D&reserved=0


 

 

Meeting ID: 919 0184 7845  

Passcode: s3LiT5  

 COVID-19ختبار 

للحصول coronavirus.vic.gov.au   إذا كنت بحاجة إلى إجراء االختبار ، فيرجى التحقق من ذلك

 على معلومات محدثة حول أوقات االنتظار في مواقع االختبار عبر الوالية.

 

 معلومات اكثر

 coronavirus.vic.gov.au  لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع

 

 COVID-19، فاتصل بالخط الساخن الخاص بـ  ذا كانت لديك أسئلة حول ما يعنيه هذا لمدرستنا

مساًء   5صباحًا إلى  8:30، المتوفر من الساعة  1800338663التابع لوزارة التعليم والتدريب على 

 من االثنين إلى الجمعة ، باستثناء أيام العطل الرسمية.

 

إذا كنت بحاجة  .DHإذا كنت جهة اتصال أساسية قريبة أو جهة اتصال ثانوية وثيقة ، فستتصل بك 

. إذا كنت قلًقا من احتمال 1300651160على  DHإلى مزيد من المعلومات ، فيمكنك االتصال بـ 

ساعة  24الذي يعمل على مدار  COVID-19، فيمكنك االتصال بالخط الساخن لـ  COVID-19إصابتك بـ 

 . 1800675398على الرقم 

 

على الرقم  TIS Nationalنجليزية ، اتصل بـ للحصول على معلومات المدرسة بلغات أخرى غير اإل

وسيساعدون في  1800338663على  DET COVID-19. يرجى مطالبتهم باالتصال بالخط الساخن 131450

  الترجمة. للحصول على نصائح صحية بلغات أخرى غير اإلنجليزية ، قم بزيارة

19-covid-ronavirusco-about-information-coronavirus.vic.gov.au/translated 

 

 Google Classroomإذا احتاج ابنك أو ابنتك إلى دعم الرفاهية ، فيرجى االتصال بمعلم الفصل عبر 

 . Student Wellbeingأو البريد اإللكتروني الذي سينسق المساعدة من فريق 

 

وأطلب  COVID-19يم معلومات حول الشخص الذي ثبتت إصابته بـ أذكرك بأننا غير قادرين على تقد

 منك احترام خصوصيته.

 شكرا لك مرة أخرى على دعمك المستمر.

 

 سأكون على اتصال بمجرد تلقي أي تحديثات.

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252F-26data-3D04-257C01-257CCovidNotifications-2540education.vic.gov.au-257C26c80ab90b894f041bbb08d96d16a43c-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637660766354331833-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3D5meS-252BD-252FUjbwwBoFFrCva-252BzIuqZO6IEmjuZfnOmYqBm8-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAg%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3Du1ubAHhbJ8HgId7mMaa3WE1h3ZJECdZ0PcMx7JAI0NVo37Okft4Dd8wapzm4dN5A%26m%3DreRsCXpjWFXPwXf732CSaUdep5WFzFF9jpDQ6WhgCcE%26s%3DvCdFwbnI11uaaKfJGGkaXkp09qM7zLTJWcN3zxrY1GA%26e%3D&data=04%7C01%7CBelinda.Kemp3%40education.vic.gov.au%7C339c5c87ee5d4f48f6b108d96da4a84f%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637661376230580157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ZP0uprE8lM7XvDxPv3oBPeb%2F74RZkkasKqoembVf5M%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252F-26data-3D04-257C01-257CCovidNotifications-2540education.vic.gov.au-257C26c80ab90b894f041bbb08d96d16a43c-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637660766354331833-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3D5meS-252BD-252FUjbwwBoFFrCva-252BzIuqZO6IEmjuZfnOmYqBm8-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAg%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3Du1ubAHhbJ8HgId7mMaa3WE1h3ZJECdZ0PcMx7JAI0NVo37Okft4Dd8wapzm4dN5A%26m%3DreRsCXpjWFXPwXf732CSaUdep5WFzFF9jpDQ6WhgCcE%26s%3DvCdFwbnI11uaaKfJGGkaXkp09qM7zLTJWcN3zxrY1GA%26e%3D&data=04%7C01%7CBelinda.Kemp3%40education.vic.gov.au%7C339c5c87ee5d4f48f6b108d96da4a84f%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637661376230580157%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ZP0uprE8lM7XvDxPv3oBPeb%2F74RZkkasKqoembVf5M%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__aus01.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttp-253A-252F-252Fwww.coronavirus.vic.gov.au-252Ftranslated-2Dinformation-2Dabout-2Dcoronavirus-2Dcovid-2D19-26data-3D04-257C01-257CCovidNotifications-2540education.vic.gov.au-257C26c80ab90b894f041bbb08d96d16a43c-257Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f-257C0-257C0-257C637660766354341789-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C1000-26sdata-3D4PVMMvQ0pzzetZTMQgVrAY-252FphAii0d8lQemBqYZW2to-253D-26reserved-3D0%26d%3DDwMFAg%26c%3DJnBkUqWXzx2bz-3a05d47Q%26r%3Du1ubAHhbJ8HgId7mMaa3WE1h3ZJECdZ0PcMx7JAI0NVo37Okft4Dd8wapzm4dN5A%26m%3DreRsCXpjWFXPwXf732CSaUdep5WFzFF9jpDQ6WhgCcE%26s%3DHaWbo_uZcLYqYlOqrrbe7zfo0zw577lPzc530aJNw04%26e%3D&data=04%7C01%7CBelinda.Kemp3%40education.vic.gov.au%7C339c5c87ee5d4f48f6b108d96da4a84f%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637661376230590112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=WDLkAVDyasL%2BXG6xP%2BhsCld47IkyAlkDPGlw5KpNSBU%3D&reserved=0


 

 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 ديان باسيت

 المالك

 مدرسة هيوم فالي

 

 

 

 

 


