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 مي الرعايةرسالة إلى أولياء األمور ومقد  
  (Mitchell Shire) شيل شايرتومي الكبرى  مي الرعاية في ملبورنرسالة إلى أولياء األمور ومقد  

 
 ،مي الرعاية األعزاءومقد   أولياء األمور 

 
 . 3 دارس في فيكتوريا للفصل الدراسيق بترتيبات المالمهمة فيما يتعل   التصريحات بعض  اأصدرت حكومة فيكتوري لقد ، كما تعلمون

 
الحكومية في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير   فيكتوريا ، سيكون لدى مدارس فيكتوريا  والية  رئيس الصحة التنفيذي فيبناًء على نصيحة من و

  الروضة  منعد والمرن للطالب م عن ب  ن أدناه. ستنتقل المدارس بعد ذلك إلى التعل  على النحو المبي   3من الفصل  1ترتيبات محددة لألسبوع 
 . 2 من بداية األسبوع   10 الصفحتى 

 
م  عمل. كما قد  هي أن المدارس يمكن أن تستمر في ال رئيس الصحة التنفيذي في فيكتورياأن نالحظ أن النصيحة المقدمة من  اً من المهم جد

 ، وسوف نتبعها.يجب أن يتخذها الموظفون والطالب المشورة بشأن التدابير الصحية التي   رئيس الصحة التنفيذي في فيكتوريا
 

الذين يتنقلون عبر ملبورن الكبرى وميتشيل   -وأولياء أمورهم وأوصياءهم    -رة هو تقليل عدد هؤالء الطالب  المتغي  الغرض من هذه الترتيبات 
 (. COVID-19)  كورونامن انتشار فيروس  شاير من أجل الحد  

 
ً هم أيض، من المومع ذلك ً الحفاظ على التدريس وجه ا   10 الصف )وطالب   12و  11 الصفعض الطالب. وهذا يشمل الطالب في لوجه لب  ا
أو إكمال   م الخاص بهم( بسبب أهمية تمكين جميع الطالب من مواصلة في برنامج التعل    VCALأو فروع  VCEدراسات ب  يقومونالذين 

 . VCALأو  VCE، إما شهادة الثانوية العامة
 

ن وموظفي الدعم في تلك المدارس وجهاً  صة على حق الوصول الكامل إلى خبرة المعلمي من المهم أن يحصل الطالب في المدارس المتخص  
ً نحتاج أيضولوجه.  ، واآلخرين الذين يحتاجون إلى الدعم  مو الرعاية العمل من المنزلومقد  أولياء األمور إلى دعم العائالت حيث ال يستطيع  ا
 في الموقع.  الخدمة  رف  تو يهيئهالذي 

 
، بإجراء  ل شايرجميع المدارس الحكومية األخرى في ملبورن الكبرى وميتشي ، إلى جانب  لتوفير المزيد من الضمانات، ستقوم مدرستنا

 من المدرسة.  أخذهم م، سي طلب منكحرارة ابنتكم/ابنكملدى درجة حرارة جميع الطالب في بداية اليوم. إذا كان لفحوصات 
 
 

 الترتيبات الجديدة بالتفصيل أدناه.  لقد تم  إدراج 
 

 يوليو تموز/ 17الجمعة  – 13االثنين 
 

لين في  ب المسج  والطال VCALأو  VCEالذين يقومون بدراسات  10 الصف والطالب في  12و    11 الصفوف سيعود الطالب في 
 يوليو. تموز/ 13، إلى المدرسة يوم االثنين صةالمدارس المتخص  

 
موظفينا من   تمك ن أيام إجازة الطالب هذهسوف . 10حتى الصف  الروضة لطالب  إجازة يوليو هي أيام تموز/ 17الجمعة  - 13االثنين 

 يوليو. تموز/ 20عد والمرن من االثنين م عن ب  االستعداد للتغيير إلى التعل  
 

ألولياء  تاح للطالب حيث ال يمكن هذا البرنامج موم برنامج إشراف في الموقع للطالب الذين يحتاجونه خالل هذا األسبوع.  سوف نقد  
 للطالب المعرضين للخطر. ول من المنزل وال يمكن عمل أي ترتيبات أخرى  مي الرعاية العم مقد  /األمور

 
 . م، يرجى االتصال بمدرستكبحاجة إلى هذا البرنامج م، إذا كنت ناللمساعدة في تخطيط

 
 المدارس في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير.  في جميعسيتم تطبيق هذه الترتيبات نفسها  
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 يوليو وما بعده تموز/ 20 االثنين 
 

 عد والمرن. سيكون هذا لجميع الطالب باستثناء ما يلي: م عن ب  ، ستنتقل مدرستنا إلى التعل  يوليوتموز/ 20من االثنين 

 الخاصة بهم  VCALأو  VCEلبرامج  10 الصفوطالب  12و   11 طالب الصفوف  •

 صة لين في المدارس المتخص  الطالب المسج   •
 

ً أيض سيشاركون في الموقع، ولكنهم   عليهم المدرسة لإلشراف  الحضور إلىيمكن للطالب التاليين   عد:ببرنامج التعلم عن ب   ا

، بما في ذلك  ال في المنزلة لإلشراف على األطفمي الرعاية الذين ال يمكنهم اتخاذ الترتيبات المناسب مقد   /أولياء األمور أطفال  •
 أطفال المعلمين في المدارس الحكومية الذين ي طلب منهم العودة إلى العمل في الموقع 

 ضين للخطر الطالب المعر   •

 الموقع.  إلى الطالب ذوي اإلعاقة الذين يختارون الحضور  •
 

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

  م من المنزلالتعل  على موقع  ةمتاح ي، وهمهمفي تعل  الطالب  أبنائكمفي دعم  لالستمرار لكم مجموعة من الخيارات الدائرةلدى 
(Learning from Home) علىeducation.vic.gov.au/homelearning . 
 

 Department of) التعليم والتدريب دائرة( والمدارس موجودة على موقع COVID-19) كورونا آخر المعلومات حول فيروس

TrainingEducation and ) :seducation.vic.gov.au/coronaviru 

 
نصح باستخدام أقنعة الوجه أو األغطية من قبل الكبار أو األطفال في  أنه ال ي   فيكتوريا والية رئيس الصحة التنفيذي فيد أك  وقد 

ً كما كان الحال دائموهذا الوقت. المدارس في    الذهابأثناء ، يمكن للطالب الذين يرغبون في ارتداء أقنعة الوجه في المدرسة وا
 المدرسة القيام بذلك.  وإلى من
 

ق أو السعال أو  أعراض الحمى أو القشعريرة أو التعر   مأو أحد أفراد أسرتك ملكأو طف مأنت م، تذكير بأنه إذا ظهرت عليكاً وأخير
اختبار   رفقم  للفحص في  عليكم الخضوع، فيجب قذو  تو الأالشم  حاسة  التهاب الحلق أو ضيق التنفس أو سيالن األنف أو فقدان 

 ( والبقاء في المنزل. COVID-19)  كورونافيروس 
 

ً للحفاظ على مجتمع مدرستنا آمنة هذا مهم للغاي  . ا
 

 Department of Health andاإلنسانية )الصحة والخدمات  دائرةفي الحصول على معلومات صحية من  ونترغب مإذا كنت

Human Services)م زيارة ، يمكنكdhhs.vic.gov.au/coronavirus 

http://www.education.vic.gov.au/homelearning
http://www.education.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus

