رسالة إلى أولياء األمور ومقدمي الرعاية
رسالة إلى أولياء األمور ومقدمي الرعاية في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير ()Mitchell Shire
أولياء األمور ومقدمي الرعاية األعزاء،
كما تعلمون ،لقد أصدرت حكومة فيكتوريا بعض التصريحات المهمة فيما يتعلق بترتيبات المدارس في فيكتوريا للفصل الدراسي .3
وبنا ًء على نصيحة من رئيس الصحة التنفيذي في والية فيكتوريا ،سيكون لدى مدارس فيكتوريا الحكومية في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير
ترتيبات محددة لألسبوع  1من الفصل  3على النحو المبين أدناه .ستنتقل المدارس بعد ذلك إلى التعلم عن بعد والمرن للطالب من الروضة
حتى الصف  10من بداية األسبوع .2
من المهم جدا ً أن نالحظ أن النصيحة المقدمة من رئيس الصحة التنفيذي في فيكتوريا هي أن المدارس يمكن أن تستمر في العمل .كما قدم
رئيس الصحة التنفيذي في فيكتوريا المشورة بشأن التدابير الصحية التي يجب أن يتخذها الموظفون والطالب ،وسوف نتبعها.
الغرض من هذه الترتيبات المتغيرة هو تقليل عدد هؤالء الطالب  -وأولياء أمورهم وأوصياءهم  -الذين يتنقلون عبر ملبورن الكبرى وميتشيل
شاير من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (.)COVID-19
ومع ذلك ،من المهم أيضا ً الحفاظ على التدريس وجها ً لوجه لبعض الطالب .وهذا يشمل الطالب في الصف  11و ( 12وطالب الصف 10
الذين يقومون بدراسات  VCEأو فروع  VCALفي برنامج التعلم الخاص بهم) بسبب أهمية تمكين جميع الطالب من مواصلة أو إكمال
شهادة الثانوية العامة ،إما  VCEأو .VCAL
من المهم أن يحصل الطالب في المدارس المتخصصة على حق الوصول الكامل إلى خبرة المعلمين وموظفي الدعم في تلك المدارس وجها ً
لوجه .ونحتاج أيضا ً إلى دعم العائالت حيث ال يستطيع أولياء األمور ومقدمو الرعاية العمل من المنزل ،واآلخرين الذين يحتاجون إلى الدعم
الذي يهيئه توفر الخدمة في الموقع.
لتوفير المزيد من الضمانات ،ستقوم مدرستنا ،إلى جانب جميع المدارس الحكومية األخرى في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير ،بإجراء
فحوصات لدرجة حرارة جميع الطالب في بداية اليوم .إذا كان لدى ابنكم/ابنتكم حرارة ،سيطلب منكم أخذهم من المدرسة.
لقد تم إدراج الترتيبات الجديدة بالتفصيل أدناه.
االثنين  – 13الجمعة  17تموز/يوليو
سيعود الطالب في الصفوف  11و  12والطالب في الصف  10الذين يقومون بدراسات  VCEأو  VCALوالطالب المسجلين في
المدارس المتخصصة ،إلى المدرسة يوم االثنين  13تموز/يوليو.
االثنين  - 13الجمعة  17تموز/يوليو هي أيام إجازة لطالب الروضة حتى الصف  .10سوف تمكن أيام إجازة الطالب هذه موظفينا من
االستعداد للتغيير إلى التعلم عن بعد والمرن من االثنين  20تموز/يوليو.
سوف نقدم برنامج إشراف في الموقع للطالب الذين يحتاجونه خالل هذا األسبوع .وهذا البرنامج متاح للطالب حيث ال يمكن ألولياء
األمور/مقدمي الرعاية العمل من المنزل وال يمكن عمل أي ترتيبات أخرى وللطالب المعرضين للخطر.
للمساعدة في تخطيطنا ،إذا كنتم بحاجة إلى هذا البرنامج ،يرجى االتصال بمدرستكم.
سيتم تطبيق هذه الترتيبات نفسها في جميع المدارس في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير.
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االثنين  20تموز/يوليو وما بعده
من االثنين  20تموز/يوليو ،ستنتقل مدرستنا إلى التعلم عن بعد والمرن .سيكون هذا لجميع الطالب باستثناء ما يلي:
• طالب الصفوف  11و  12وطالب الصف  10لبرامج  VCEأو  VCALالخاصة بهم
• الطالب المسجلين في المدارس المتخصصة
يمكن للطالب التاليين الحضور إلى المدرسة لإلشراف عليهم في الموقع ،ولكنهم سيشاركون أيضا ً ببرنامج التعلم عن بعد:
• أطفال أولياء األمور /مقدمي الرعاية الذين ال يمكنهم اتخاذ الترتيبات المناسبة لإلشراف على األطفال في المنزل ،بما في ذلك
أطفال المعلمين في المدارس الحكومية الذين يطلب منهم العودة إلى العمل في الموقع
• الطالب المعرضين للخطر
• الطالب ذوي اإلعاقة الذين يختارون الحضور إلى الموقع.

سوف نتبع ترتيبات مماثلة لتلك التي وضعناها للتعلم عن بعد والمرن في الفصل .2

لدى الدائرة مجموعة من الخيارات لكم لالستمرار في دعم أبنائكم الطالب في تعلمهم ،وهي متاحة على موقع التعلم من المنزل
()Learning from Homeعلى .education.vic.gov.au/homelearning
آخر المعلومات حول فيروس كورونا ( )COVID-19والمدارس موجودة على موقع دائرة التعليم والتدريب ( Department of
education.vic.gov.au/coronavirus :)Education and Training

وقد أكد رئيس الصحة التنفيذي في والية فيكتوريا أنه ال ينصح باستخدام أقنعة الوجه أو األغطية من قبل الكبار أو األطفال في
المدارس في هذا الوقت .وكما كان الحال دائما ً ،يمكن للطالب الذين يرغبون في ارتداء أقنعة الوجه في المدرسة وأثناء الذهاب
من وإلى المدرسة القيام بذلك.
وأخيرا ً ،تذكير بأنه إذا ظهرت عليكم أنتم أو طفلكم أو أحد أفراد أسرتكم أعراض الحمى أو القشعريرة أو التعرق أو السعال أو
التهاب الحلق أو ضيق التنفس أو سيالن األنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق ،فيجب عليكم الخضوع للفحص في مرفق اختبار
فيروس كورونا ( )COVID-19والبقاء في المنزل.
هذا مهم للغاية للحفاظ على مجتمع مدرستنا آمنا ً.
إذا كنتم ترغبون في الحصول على معلومات صحية من دائرة الصحة والخدمات اإلنسانية ( Department of Health and
 ،)Human Servicesيمكنكم زيارة dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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