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 الرعاية ومقدمي الوالدين  إلى رسالة

 

 الرعاية  ومقدمو   الوالدون أعزائي

   بُعد. عن التعليمو  المرن التعليم لتلقي الماضية القليلة األسابيع تلك خالل  قدمتموه  الذي الدعم كل  على  لكم شكًرا

  على  التدريس  إلى  العودة  تبدأ أن المدارس  بإمكان أن فيكتوريا حكومة  نصحت الصحية،  الخدمات  رئيس من  إلينا وردت التي للمشورة  تبعًا
   المدارس.  في  مراحل 

  الدراسي  لصف )ا  الثانوية   المدارس  في  النهائية  والصفوف  2  والصف  ،  1  والصف   التمهيدية  السنة   في    الطالب   جميع  سيعود  ،األولى  المرحلة  في
 مايو/أيار.   26 الثالثاء يوم في  مدارسهم  إلى  المتخصصة المدارس في  الطالب  وجميع ( VCEو VCALو 12و 11

  المدارس   حضور  أيًضا  عليهم  يجب   VET VCE  دراسات   تشمل   التي  VCE  بدراسات  الملتزمين  والطالب  10  الدراسي   الصف   لطلبة   بالنسبة
  يحضرون  الذين للطالب المتاحة  المدرسية األعمال تكون أن معلمونا فسيحرص  ،ألطفالكم ممكنًا ذلك يكن لم  إذا أمكن. كلما الصفوف لهذه

   ألطفالكم. أيًضا متاحة  تكون  المدارس

   المدارس.  إلى  فيه التالميذ  يحضر ال كيوم  مايو/أيار 25 االثنين يوم  ُخصص االنتقالية، المرحلة   لهذه للتحضير  التدريس  هيئة ولدعم

  الثالثاء   يوم  في   األخرى  الدراسة  سنوات  مستويات  جميع  في  الطالب  جميع  سيعود  المدارس،  في   الدراسة  مواقع  إلى   للعودة    الثانية  المرحلة     في
   يو/حزيران. يون  9

  فترة  خالل  موجوًدا المدارس  في للتدريس  الحالي  النموذج  سيظل الضعفاء، ولألطفال  المنزل  في مراقبتهم يمكن ال الذين للطالب  بالنسبة 
 الرعاية  دميومق الوالدين لتمكين حاليًا نستخدمه الذي اإلجراء وسيستمر  يونيو/حزيران.  9 الثالثاء إلى مايو/أيار 26 الثالثاء من األسبوعين

   هذه. األسبوعين فترة  خالل المدارس   في ألطفالهم التدريس  تقديم فيها يتطلبون التي  األيام أجزاء  أو األيام تعيين من

  9 الثالثاء يوم  حتى المنزل  في التعليم تلقي في سيستمرون الدراسة  سنوات مستويات وفي  الصفوف تلك في  اآلخرين الطالب لجميع بالنسبة
    ن.يونيو/حزيرا

  هذا    كالمعتاد.  المدرسة   إلى   السنة   هذه  في   الطالب   جميع  يحضر  أن   المتوقع  من  سيكون  المدرسة،  إلى   الدراسة   سنوات   مستويات   أحد   يعود   حالما
    المنزل.   في   تعليمال  تلقيهم  دعم  بإمكاننا  يعود   لن   المدرسة،   في   التدريس   إلى  الدراسية   مسَنتُه  عودة   بعد   المنزل   في   أطفالكم   إبقاء   ماخترت   إذا   أنه  يعنى

 نتمكن لكي بنا االتصال  يُرجى  العائالت، لتلك بالنسبة   صحية.  أو  طبية ألسباب  المدرسة  من الغياب يلزمهم الذين األطفال على ينطبق ال هذا 
    مالئمة.  خطة   وضع من

   فيكتوريا. في  المدارس  جميع تتبعه ذاته النهج هذا

    المتكرر.  األيدي  غسيل وتشجيع الُمعّزز  التنظيف روتين  تطبيق في  مدارسنا ستستمر املين،الع وهيئة  الطالب  جميع ورفاهية   صحة لدعم

  على  والحصول  المنزل  في  البقاء األطفال  هؤالء  على  يجب  المدرسة.  إلى  يحضر  أن  ينبغي ال  الصحة، اعتالل  أو  بالمرض  م طفلك شعر  إذ
 الطبية.   المشورة

  التغييرات   بعض  هناك  ستكون  المدرسة،  في   مطلوبة   غير  الطالب  بين  الجسمانية  المباعدة  أن  لصحيةا  الخدمات  رئيس  فيه   نصحنا  الذي  الوقت  في
   هنا والمتاحة المدارس  لجميع  المقدمة الصحية النصيحة مع  يتفق  بما مدارسنا، إدارة  في  المهمة

gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspxhttps://www.education.vic. 

  من   لكن  ممكن،  وقت   أقرب  في   المحلية  رسناا مد  في  به  لسيُعم  الذي  اإلجراء  حول  التفاصيل   من  مزيًدا  سأقدم   آخر.   إشعار  حين  إلى   ذلك   سينطبق
 يلي:  ما  ستشمل التغييرات أن  واتالحظ  أن المهم

 المدرسة؛ في  الدراسة أوقات  ونهاية  لبداية  مرحلية فترات   تشمل األطفال، واستالم لتوصيل  ُمعّدلة ترتيبات •

   والطالب؛ التدريس  هيئة في الحاليين العاملين غير شخص  أي  على  المدرسة إلى  الدخول على تفرض  قيود •

 والمدرسين   الوالدين بين تتم التي والمقابالت االجتماعات إجراء  طريقة  •

 

  القرار   هذا   أن   لكم  أؤكد   لكن    المدارس.   في   والتعليم  والتدريس   الدراسة   صفوف   إلى   األطفال   عودة   تجاه  بالقلق  تشعر  قد   العائالت   بعض  أن   ندرك 
   لواليتنا. المتاحة  الصحية  النصائح أفضل  أساس  على بُني قد

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
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  سيتم   الذي  اإللكتروني،  الدائرة  موقع  على  (COVID-19)  كورونا  وفيروس  المدارس  إلى   العودة  عن  المعلومات  من  المزيد  على  العثور  يمكن 
   باستمرار: تحديثه

gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspxhttps://www.education.vic. 

    الفترة.  هذه خالل   بالصبر تحلّيكم وعلى  المستمر دعمكم على  لكم شكًرا

   الدراسية. الصفوف في  أخرى مرة  بطالبنا الترحيب  إلى نتطلع
 

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx

