
 

 تحديث المجتمع
 األسبوع العاشر ,الفصل الدراسي الثالث

School Contact: Please contact the school if you require any additional information either by phone 9309 3477 or 

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

3الفصل الدراسي لليوم األخير   
ي وقت مبكر . 3سبتمبر هو آخر يوم من الفصل الدراسي  71الجمعة 

 
ستنتهي المدرسة ف

 من هذا اليوم. 
ي الساعة 

 
مساء   7331ينتهي حرم نارون ف  

ي الساعة 
 
ي ف

 
مساء   0311ينتهي حرم كورويت اف  

ي هذا اليوم للطالب 
 
سيتم تشغيل الحافالت قبل ساعة واحدة للتوصيل بعد الظهر ف

ي الموقع. 
 
 المعتمدين ف

احة مريحة.   نتمن  لجميع الطالب والمعلمي   وأولياء األمور والمهن اسبر

 أنشطة العطلة المدرسية لمجلس مدينة هيوم

ي تبحث عن بعض األفكار الممتعة للقيام بها خالل اإلجازات المدرسية ، يرجر االطالع عىل  
النر

ي 
 
ي يوفرها مجلس مدينة هيوم لألطفال ف

ويدك بمجموعة من األنشطة النر الروابط أدناه لبر 
ا العثور عىل كل هذه المعلومات عىل صفحة المدارس عىل 

ً
وضع اإلغالق. يمكن أيض

Facebook. 
ي أيام العطل 

 
نت ف تستضيف خدمات الشباب مجموعة من األنشطة المجانية عبر اإلنبر

نت إىل لياىلي األلعاب وجلسات الموسيقر ،  المدرسية هذه. من جلسات األفالم عبر اإلنبر
ء يحدث كل يوم لالستمتاع به.  ي

 هناك س 
ي واحجز أنشطة برنامج العطلة المدرسية اآلن! 

 األماكن محدودة ، واطلع عىل الجدول الزمن 
هنا لتنقلك من خالل اإلغالق! بالنسبة لألطفال ، هناك دائًما  Humeال تزال مكتبات 

Storytime  ي الساعة
 
نت يتم بثها يومًيا ف صباًحا عبر صفحة  71عبر اإلنبر Hume 

Libraries  عىلFacebook. 
ي ،  5إذا كنت تعيش عىل ُبعد  ات من فروع برودميدوز أو كرايجيبورن أو صنبب  كيلومبر

فيمكنك تقديم طلب للحصول عىل خدمة "انقر واستلم". بالنسبة ألولئك الذين يعيشون 
 ، فإن 

 
ا قليال

ً
لك. شاهد هذا الفيديو  Hume Libraries Expressبعيد ستوصل إىل باب مب  

 التقط &اإلنزال

ي سيارتك. 
 
ي أوقات التسليم والتقاط يرجر البقاء ف

 
 تذكب  ودي لجميع اآلباء والمهن ف

ي 
 
يرجر التحىلي بالصبر ألن الموظفي   يبذلون قصارى جهدهم لنقل الطالب إىل سيارات والديهم ف

 أرسع وقت ممكن. 

ا تذكر القيادة حنر نهاية المسار المحدد ، وعدم إعاقة تدفق حركة المرور. 
ً
 يرجر أيض


