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عزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،

أنا أكتب بأخبار جيدة عن مدرستنا.

قامت وزارة الصحة ( )DHبتطهير حرم كورويت أفينيو ونارون وتانديروم واي إلعادة فتح أبوابها.
ًا من يوم الثالثاء الموافق  14سبتمبر للطالب المعرضين للخطر
سيستأنف اإلشراف في الموقع اعتبار
وأطفال العمال المصرح لهم .ستستمر مدرستنا في تقديم التعلم عن بعد لجميع الطالب اآلخرين.
بناً
ء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا  ،ستستمر مدرسة  Hume Valley Schoolفي
التعلم عن ُ
بعد والمرن  ،باستثناء الطالب في الفئات التالية:
• األطفال حيث يعتبر كال الوالدين و  /أو مقدمي الرعاية عاملين مرخصين ،
• األطفال الذين يعانون من الضعف.

يرجى إكمال طلب الحضور عبر هذا الرابط

click here to apply for onsite learning

بمجرد تقديم الطلب عبر اإلنترنت  ،ستتصل بك المدرسة في أقرب وقت ممكن لتأكيد حضور طفلك في
الموقع.

خضع حرم كورويت أفينيو الجامعي لعملية تنظيف شاملة استعداً
دا للطالب المؤهلين والموظفين
العائدين إلى الموقع.

ًا بالعزل في القيام بذلك حتى تنتهي فترة
يجب أن تستمر أي جهات اتصال أولية قريبة تقوم حالي
ما .باإلضافة إلى ذلك ُ ،
الحجر الصحي التي تبلغ  14يوً
ينصح األشخاص المقربون األساسيون بالخضوع
الختبار  COVID-19في أو بعد اليوم  13من الحجر الصحي .ال ُ
يسمح
في موقع المدرسة حتى يتم مسحهم من قبل وزارة الصحة.

Achieving Potential Together

للمخالطين األساسيين بالتواجد

إذا كان لدى أي طالب أو أحد أفراد األسرة أي أعراض لـ  ، COVID-19فيجب عليه على الفور
اختباره (أو

إعادة اختباره) والعزل في المنزل حتى يحصل

على نتيجة اختبار

سلبية.

يتم

تذكير اآلباء بإبقاء أطفالهم في المنزل إذا كانوا على ما يرام.

مثل جميع المدارس الحكومية الفيكتورية  ،لدى مدرستنا خطة  ، COVIDSafeوالتي تشمل التنظيف
اإلضافي وحفظ السجالت لجميع الموظفين والطالب والزوار الذين يحضرون في الموقع .يعد تسجيل
ًا ألي زائر للمدارس بما في ذلك اآلباء الذين يأتون إلى
الوصول باستخدام رموز  QRإلزامي
المباني المدرسية والمرافق الداخلية (ولكن ليس الموظفين أو الطالب).

يطلب من اآلباء البقاء في سيارتهم خالل أوقات التسليم واالستالمُ .
يطلب من أولياء األمور في
المدرسة الثانوية ارتداء قناع عند اصطحاب أطفالهم وعند مساعدتهم داخل وخارج السيارة.

يتم تذكير الموظفين والطالب وزوار المدارس بالبقاء على اطالع دائم بنصائح قناع الوجه
الحالية .من المستحسن اآلن أن 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 .يمكن العثور على مزيد من المعلومات في

www.coronavirus.vic.gov.au/face-masks-in-schools

التطعيمات
لقاحات  COVID-19آمنة ومجانية وطوعية .لقاحات  COVID-19فعالة في الوقاية من العدوى والحماية
من األمراض الخطيرة من  .COVID-19التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك وعائلتك ومجتمعنا
المدرسي من تفشي المرض.

لمزيد من المعلومات حول التطعيمات وكيفية حجز موعد  ،قم بزيارة موقع  virus.vic.gov.auأو استخدم
ًا االتصال بالخط الساخن الخاص
مدقق أهلية لقاح  COVID-19التابع للحكومة األسترالية .يمكنك أيض
بفيروس كورونا التابع لوزارة الصحة على الرقم .1800675398
معلومات اكثر
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
ًا حتى  3مساً
ء يومي السبت واألحد  ،باستثناء أيام
من االثنين إلى الجمعة  ،ومن الساعة  10صباح
العطل الرسمية.

إذا كنت جهة اتصال أساسية وثيقة أو جهة اتصال ثانوية قريبة  ،فستتصل بك  .DHإذا كنت بحاجة
ًا من احتمال
إلى مزيد من المعلومات  ،فيمكنك االتصال بـ  DHعلى  .1300651160إذا كنت قلق
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 التأكد من وصولك إلى موقع المدرسة http://www.humevalley.vic.edu.auلالتصاالت المنتظمة.

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

أود أن أشكر مجتمع المدرسة بأكمله على دعمكم خالل هذا الوقت.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

ديان باسيت
المالك
مدرسة هيوم فالي

