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 اآلباء األعزاء ومقدمي الرعایة 

 آمل أن تكونوا وعائالتكم قد استمتعتم بعطلة مریحة. 

یة العام الدراسي  في الوقت الذي نستعد فیھ الستقبال الطالب مرة أخرى في مدرستنا األسبوع المقبل، أعلنت حكومة فیكتوریا عن بعض التدابیر الجدیدة لبدا
 في جمیع المدارس الفیكتوریة.   2022

 اختبارات مستضد سریعة مجانیة 

 . 2022 1سابیع من الفصل الدراسي أ 4ستكون اختبارات المستضد السریع المجانیة متاحة ألول  

 یوصى بشدة بإجراء اختبارات مرتین في األسبوع لكل من الطالب والموظفین.

 ال تحتاج إلى شراء االختبارات الخاصة بك.   - سیقوم القسم بتزوید مدرستنا باالختبارات 

 فة مرة واحدة في مجموعات اختبار متاحة لجمع. وستوزع اإلدارة جمیع المجموعات على المدارس في أقرب وقت ممكن. وسوف تتیح لك معر

 إیجابیة. COVIDسیقوم الطالب والموظفون بإجراء االختبارات في المنزل؛ انھم بحاجة فقط لإلبالغ عن النتیجة إذا كان 

 إلى:  COVIDیجب أن یبلغوا عن نتیجة إیجابیة 

أیام،  7ة یمكن أن تدعمھم، سجل أنھا سوف تكون غائبة بینما في عزلة لمدة  ؛ ھذا ھو حتى المدرسRA• المدرسة عن طریق الھاتف أو بوابة اختبار 
 والسماح لبقیة المجتمع المدرسي نعرف كان ھناك حالة إیجابیة في الموقع، وأنھ ینبغي رصد لألعراض 

 .1800  675 398صال على أو مركز االت  COVID-19• وزارة الصحة عن طریق نموذج اإلبالغ الذاتي الختبار المستضد السریع اإلیجابي 

 لغة.  33بما في ذلك فیدیو كیفیة ترجمتھ إلى  ، RATتتوفر على اإلنترنت معلومات حول كیفیة إجراء اختبار وكیفیة قراءة نتائج 

 متطلبات التطعیم

(مع استثناءات محدودة) لدخول   أو لدیھم استثناء طبي ساري المفعول  COVID-19یجب أن یكون اآلباء ومقدمو الرعایة قد تناولوا جرعتین من لقاح 
 المباني المدرسیة.

 ویتعین تطعیم جمیع العاملین في المدارس تطعیما كامال أو الحصول على استثناء طبي تم التحقق منھ. 

رعة األولى بعد، یرجى لاللتحاق بالمدرسة ولكن یتم تشجیع التطعیم للطالب بشكل كبیر. إذا لم یكن طفلك قد تناول الج  COVID-19ال یلزم تطعیم الطالب 
لذین تتراوح محاولة تنظیم ھذا قبل بدء الفصل الدراسي. لمزید من المعلومات حول كیفیة حجز التطعیم، بما في ذلك معلومات مھمة حول تطعیم األطفال ا

 عاما، یرجى زیارة معلومات التطعیم لألطفال والمراھقین.  11و 5أعمارھم بین 

 التھویة

ون الفصول الدراسیة جیدة التھویة من خالل فتح النوافذ واألبواب، لتقلیل خطر العدوى. لقد تلقینا أجھزة تنقیة الھواء، والتي سیتم كما سنحرص على أن تك
 استخدامھا في جمیع أنحاء المدرسة كإجراء سالمة إضافیة. 

 الحیویة   COVIDSafeخطوات 

 . 1حیثما أمكن في الفصل الدراسي   وستستمر نظافة الیدین وارتداء القناع واالبتعاد االجتماعي

 توظیف مدرستنا

سوف نكون قادرین على جلب معلمین إضافیین .  COVID-19أعرف أن العدید منكم سیكون لدیھ أسئلة حول ما سیحدث إذا حصل معلم طفلك على 
 مفتوحة. وموظفین آخرین إذا كنا بحاجة إلیھم، وسنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن مدرستنا تبقى آمنة و

 معلومات أخرى حول العملیات المدرسیة 

 ال تتردد في االتصال بنا لتوضیح أي مخاوف قد تكون لدیك.

 ا.لیس ھناك شك في أن ھذا الفصل الدراسي سیكون تحدیا لنا جمیعا، ولكننا أیضا متحمسون جدا لبدء العام الدراسي ونرحب بعودة جمیع  طالبن 

 أشكركم على دعمكم المستمر.

 مع أطیب تحیاتي

 السیدة مارغریت لیتش 

 المدرسة الرئیسیة 


