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30/08/2021
أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

تم اإلبالغ عن حالة مؤكدة لـ  COVID-19في مدرسة  - Hume Valleyحرم .Koroit Ave

نتيجة لذلك  ،تم إغالق جميع مواقع  HVS Campusاآلن لجميع الطالب والموظفين وأعضاء المجتمع حتى
إشعار آخر .هذا يعني أنه لن يكون هناك إشراف في الموقع.

بينما تجري وزارة الصحة ( )DHتحقيقاتها  ،يجب على الموظفين والطالب وأفراد األسرة العزل حتى
ُنصح بخالف ذلك.
ي

إذا تم تحديدك على أنك جهة اتصال وثيقة أساسية أو جهة اتصال ثانوية وثيقة  ،فستتصل  DHبك
ً .يمكن أن تأتي هذه المكالمات أو الرسائل النصية من أرقام خاصة أو غير معروفة .يرجى
مباشرة
الرد على هذه المكالمات أو اتباع نصيحة الرسائل النصية إذا تلقيت مكالمة أو رسالة نصية.

إذا ظهرت عليك أنت أو أي شخص في عائلتك أخف األعراض  ،فيرجى إجراء االختبار .إذا كنت بحاجة
إلى إجراء االختبار  ،فيرجى التحقق من ذلك
المعلومات حول

coronavirus.vic.gov.auللحصول على أحدث

waiting times at testing sitesعبر الوالية.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع

coronavirus.vic.gov.au

إذا كانت لديك أسئلة حول ما يعنيه هذا لمدرستنا  ،فاتصل بالخط الساخن الخاص بـ COVID-19
ًا إلى  5مساً
ء
التابع لوزارة التعليم والتدريب على  ، 1800338663المتوفر من الساعة  8:30صباح
من االثنين إلى الجمعة  ،باستثناء أيام العطل الرسمية.

إذا كنت جهة اتصال أساسية قريبة أو جهة اتصال ثانوية وثيقة  ،فستتصل بك  .DHإذا كنت بحاجة
ًا من احتمال
إلى مزيد من المعلومات  ،فيمكنك االتصال بـ  DHعلى  .1300651160إذا كنت قلق

Achieving Potential Together

إصابتك بـ  ، COVID-19فيمكنك االتصال بالخط الساخن لـ  COVID-19الذي يعمل على مدار  24ساعة
على الرقم .1800675398

للحصول على معلومات المدرسة بلغات أخرى غير اإلنجليزية  ،اتصل بـ  TIS Nationalعلى الرقم
 .131450يرجى مطالبتهم باالتصال بالخط الساخن  DET COVID-19على  1800338663وسيساعدون في
الترجمة .للحصول على نصائح صحية بلغات أخرى غير اإلنجليزية  ،قم بزيارة
coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronavirus-covid-19

يرجى العلم أنه ال يمكننا تقديم معلومات عن الشخص الذي ثبتت إصابته بـ  COVID-19وأطلب منك
احترام خصوصيته.
شكرا لك على دعمك المستمر.

سأتواصل معك غً
دا بخصوص خطواتنا التالية.

ديان باسيت
المالك
مدرسة هيوم فالي

