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 أعزائي أولیاء األمور / مقدمي الرعایة والطالب ،

 یواصل الطالب التعلم من المنزل اعتباًرا من یوم الثالثاء الخامس من أكتوبر

علم من الموازنة بین التاالضطرار إلى  ببعض الوقت معًا بدونھا واالعطلة واستمتع ن تكون قد تغیرت وتیرتك خالل أتمنى أ  

 .المنزل والمتطلبات األخرى

تغییرات إیجابیة في الفصل  المثیرة للقلق والتي ستشھد بعًضاالمناطق الحكومیة المحلیة لقد رحبنا جمیعًا بأخبار تخفیف القیود في   

ال تزال تخضع لقواعد حلیة المناطق الحكومیة الم نظًرا ألن مدرستنا في على وجھ الخصوص 12المرحلة لطالب  4الدراسي 

في  أوالدكء من المنزل في بدایة الفصل الدراسي الرابع. من المھم أن تستمر في إبقا البقاء في المنزل ، فسوف نستمر في التعلم

لن  COVID-19لقاحات  بینما نخطط لعودتنا إلى التعلم وجًھا لوجھ ویكمل مدرسونا أنت قادر على العمل من المنزل. المنزل إذا

سیتم تزویدھم بنفس العمل الذي سیكملونھ في  یكون ھناك سوى حد أدنى من اإلشراف على الطالب في الموقع وجمیع الطالب

 المنزل.

نیو ساوث ویلز ولكني أطلب من كل عائلة في   أعلم أننا جمیعًا متحمسون للحریات القادمة المتاحة ألولئك الذین تم تطعیمھم بالكامل

 .اوالدكم كمل خططنا لعودةأل أسابیع فقط لمنحنا الوقت الذي نحتاجھاالنتظار بضعة 

 

 الرابععودة إلى المدرسة للفصل الدراسي خارطة طریق ال

استیفاء شروط  ، حیث ال تزال قواعد البقاء في المنزل ساریة ولكن التطعیم المجتمعي مرتفع ومنخفض الرابعفي الفصل الدراسي 

 .موقع المدرسة ، دون اختالط أو أنشطة في  األفواج المدرسة في نھج مرحلي لتحدید األولویاتاإلرسال ، سیعود الطالب إلى 

 ھو معلن من قبلوزارة الصحة في نیو ساوث ویلز  سیعود غالبیة طالب المدارس إلى التعلم وجًھا لوجھ مع موافقة 

 أكتوبر: 7رئیس الوزراء یوم الخمیس 

 أكتوبر: قسم الحضانات وریاض األطفال والصف األول 18 •

  11و  10و 9و  8و  7 6 و 5و  4و  3و 2أكتوبر: السنوات  25 •

والنصائح صحة العامة من خالل أمر ال العودة إلى المدرسة للتغییر اعتمادًا على المعلومات الجدیدة المتوقعةخطة  طریق تخضع 

 مع أحدث النصائح على صفحة "نصائح للعائالت". . یمكنك البقاء على اطالعوزارة الصحة في نیو ساوث ویلز اإلضافیة من

 في  بالنسبة للعائالت التي لدیھا أشقاء عبر المجموعات السنویة ، أعلم أنھ سیكون من الصعب االحتفاظ ببعضھم
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جھز مدرستنا وعملیاتنا ن نحتاج ھذه المرة إلى -ولكن إلعادة تكرار الرسالة أعاله  درسة,ل بینما یعود اآلخرون إلى المالمنز

 .إلى المدرسة بما یتماشى مع خطتنا المحددة والدكأرسل أ الستعادة جمیع طالبنا ، لذا من الضروري أن تكون أنت فقط

  12  لطالب المرحلة الدراسیة للصفوف  مع المدرسة  طرق التوصل

الذین یخضعون المتحانات ھذا العام من   12  بدایة الفصل الدراسي الرابع ، سیتمكن المرحلة الدراسیة للصفوف اعتباًرا من

 بالمدرسة لغرض المراجعة والتعلم ودعم الرفاھیة والوصول إلى معلمیھم بطریقة محدودة. االلتحاق

البرید اإللكتروني إلى  ل السیدة فونتیس مباشرة عن طریقالمعلومات حول ھذا األمر في األیام المقبلة وستتواص ستتوفر المزید من

 .12السنة 

حرم المدارس والتقاء بمعلمیھم . ھذا سوف  من الوصول إلى HSC و 12أكتوبر ، سیتمكن جمیع طالب السنة  18اعتباًرا من 

 یدعمھم في الفترة التي تسبق امتحاناتھم.

 بطریقة آمنة من فیروس كورونا ، بما یتماشى مع نصائح 2021نوفمبر  9اعتباًرا من  لجمیع الطالب HSC ستستمر اختبارات

 التعلیم في نیو ساوث ویلز لمزید من المعلومات. الخاصة بوزارة HSC وأرشادات وزاة صحة نیو ساوث ویلز.راجع نصیحة

 سنة فما فوق 12من سن  التطعیمات للطالب

 أو  اآلن Pfizer ألطفالك في أكثر مؤھلون اآلن أیًضا لتلقي لقاح كورونا .یمكنك الحجزعاًما ف 12تبلغ أعمارھم  الشباب الذین

Moderna توافر. حیث یوجد 

ستتوفر المزید من  موقع في نیو ساوث ویلز ، بما في ذلك األطباء العامون ,والصیدلیات. 3000التطعیم في أكثر من  تتوفر مواعید

 الجدیدة في األسابیع المقبلة. مر في التحقق للتعییناتالمواعید مع زیادة العرض ، لذا است

 التعلم من المنزل

األنشطة القائمة على المناھج  التي تستمر في التعلم من المنزل ، فإن التعلم من الصفحة الرئیسیة لھ نطاق واسع من بالنسبة للعائالت

 خالل ما سیكون مثیًرا ، تفھمك ودعمك ، إذا لزم األمر.نشكرك مرة أخرى على  لمزید من الدعم لتعلم أوالدك

 قلق خالل الفترة القادمة. ولكن أیًضا وقت

ستجد أدوات مفیدة للصحة  للتحقق من مواردنا الصحیة وسالمة الطالب واألسر.  یرجى تخصیص بعض وقنكم 

أن نفعل أي شيء لمساعدتك أنت  في التواصل معنا إذا بأستطعتنا النفسیة,والتحضیرات للفصل الدراسي الرابع. من فضلك ال تتردد

 للعودة إلى التعلم وجًھا لوجھ أو إذا كنت لدیك أي مخاوف بشأن العودة إلى المدرسة. وأوالدك على االستعداد

للعودة إلى   كورونا األول بعد عودتنا إلى المدرسة في وضع اللمسات األخیرة على خططنا اآلمنة بشأن فیروس نقضي األسبوع

 أن أشارككم ھذه الخطط في األسابیع المقبلة. ، وآملالتعلم الوجھي 

  واحترامي مع تقدیري

 دكتور سیتو
 مدیر ثانویة فیرفیل

 
 


