
 

 

 

 اآلباء األعزاء ومقدمي الرعایة والطالب والموظفین 

إلى  في وقت سابق الیوم، أعلنت حكومة فیكتوریا أنھ، بناء على نصیحة كبیر مسؤولي الصحة في فیكتوریا، ستنتقل فیكتوریا اإلقلیمیة والریفیة
 ). COVID-19من القیود وستنتقل العاصمة ملبورن إلى المرحلة الرابعة من القیود إلبطاء انتشار الفیروس التاجي ( 3المرحلة 

متطلبات على جمیع المدارس في جمیع أنحاء الحكومة والقطاعات الكاثولیكیة والمستقلة وفي جمیع أنحاء ملبورن الكبرى وفیكتوریا  تنطبق ھذه ال
 الریفیة واإلقلیمیة.

سطس، ومن أغ 4أغسطس، بعد یوم مجاني للطالب یوم الثالثاء  5ستدخل التغییرات في عملیات المدارس حیز التنفیذ اعتباراً من یوم األربعاء 
 المرجح أن تتقدم حتى نھایة الفصل الدراسي الثالث. 

ولكن ھذه الخطوات ھي تدابیر حاسمة   –وكما ھو مبین في نصیحة رئیس الصحة یوم الجمعة، تظل المدارس أماكن آمنة للموظفین والطالب 
 للحد من حركة الطالب واألسر في جمیع أنحاء الوالیة. 

 ألسر في مجتمعنا المدرسي.ھناك آثار على مدرستنا، وعلى ا 

 ویرد أدناه ملخص لما تعنیھ التغییرات بالنسبة للمدارس.

 متروبولیتان ملبورن 

 10اإلعدادیة للسنة 

 مواصلة مع التعلم عن بعد ومرنة. 10وسوف اإلعداد لطالب السنة  •
 لقد تغیرت معاییر الطالب الذین یمكنھم الحضور في الموقع كما یلي: •

o آلبائھم بالعمال. وستقدم حكومة فیكتوریا المزید من المشورة حول ھذا الموضوع خالل األیام المقبلة األطفال الذین یسمح 
o  األطفال الضعفاء في الرعایة خارج المنزل، واألطفال المعروفین لدى وكاالت حمایة الطفل وغیرھم من الوكاالت واألطفال الذین

 تعتبرھم المدرسة عرضة للخطر 
o الذین تناسب أیضا واحدة من الفئتین أعاله. األطفال ذوي اإلعاقة 

 ) VCALو  VCE(  12و  11السنة الثانویة العلیا 

 من أجل التعلیم فیس و فیك إلى التعلم عن بعد والمرونة.  12و  11وسوف ینتقل كّل العامین  •
 أكتوبر. 7سبتمبر إلى األربعاء  9سیتم تغییر موعد االتفاق العام للتجارة في التجارة من یوم األربعاء  •
 واإلفراج عن النتائج كما سبق أن أُبلغ بھ. VCEوسیظل الجدول الزمني المتحانات  •
 ). COVID-19وسیتم قریباً تقدیم مزید من المعلومات عن النظر في الحرمان وفیروس كورونا ( •

 دارس متخصصة م

 ولن یتاح في المدارس المتخصصة في الموقع سوى لألطفال الذین یسمح آلبائھم بالعمل، ولألطفال الضعفاء. •

 

 فیكتوریا الریفیة واإلقلیمیة

 10اإلعدادیة للسنة 

 سینتقل طالب اإلعداد للسنة العاشرة إلى التعلم عن بعد والمرونة. •
 اإلقلیمیة فیكتوریا ستكون متاحة ل: اإلشراف في الموقع في المناطق الریفیة و •

o األطفال الذین ال یستطیع آباؤھم العمل من المنزل 
o األطفال الضعفاء 
o  أي طفل معوق 

 ) VCALو  VCE(  12و  11السنة الثانویة العلیا 



 من أجل التعلیم فیس و فیك إلى التعلم عن بعد والمرونة.  12و  11وسوف ینتقل كّل العامین  •
 أكتوبر. 7سبتمبر إلى األربعاء  9فاق العام للتجارة في التجارة من یوم األربعاء سیتم تغییر موعد االت •
 واإلفراج عن النتائج كما سبق أن أُبلغ بھ. VCEوسیظل الجدول الزمني المتحانات  •
 ). COVID-19وسیتم قریباً تقدیم مزید من المعلومات عن النظر في الحرمان وفیروس كورونا ( •

 مدارس متخصصة 

 وسیتمكن أي طفل ملتحق بمدرسة متخصصة في فیكتوریا الریفیة واإلقلیمیة من مواصلة االلتحاق بالمدرسة. •
ویمكن ألي والد لطفل مسجل في مدرسة متخصصة في فیكتوریا الریفیة واإلقلیمیة یرغب في إبقاء طفلھ في المنزل أن یفعل ذلك، وحیثما   •

 علیمیة للطفل ووالده إلكمالھ في المنزل.أمكن، یمكن للمدرسة أن تقدم مواد وأنشطة ت
 

 المخطط الزمني

أغسطس سیكون یوما "عادیا" من المدرسة في ظل الترتیبات الحالیة، مع الطالب الذین یحضرون التعلم في الموقع طلب  3یوم االثنین  •
 التخاذ جمیع المواد التعلیمیة الالزمة وطنھم. 

ن الطالب في جمیع أنحاء فیكتوریا لتمكین المعلمین، وخاصة في فیكتوریا الریفیة واإلقلیمیة،  أغسطس سیكون یوما خالیا م 4یوم الثالثاء  •
 من االستعداد للتعلم المرن وعن بعد.

 أغسطس سیكون الیوم األول من الترتیبات الجدیدة للمدارس في جمیع أنحاء فیكتوریا  5األربعاء  •
القیود في فیكتوریا الریفیة واإلقلیمیة ولكن سوف توفر لالنتقال السلس  3من المرحلة ھذا ھو الیوم قبل إدخال الدولة على مستوى الدولة  •

 وسیتیح أكبر قدر ممكن من االستمراریة التعلم.
 

 الموظفین 

 وستكفل المدارس توافر عدد كاف من الموظفین لإلشراف الالزم في الموقع.  •
 ل. سیعمل الموظفون غیر المطلوبین لإلشراف في الموقع من المنز •

 وسوف أقدم قریبا آخر التطورات حول الترتیبات الالزمة للتعلیم عن بعد والمرونة في مدرستنا. 

 شكراً لكم على تفھمكم ودعمكم. 
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