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 الفصل الثاني التعلم عن بعد

 العائالت العزيزة

لن أن جميع وأنا متأكد من أن العديد منكم يدرك بالفعل أن رئيس الوزراء دانيال أندروز انضم إلى وزير تنسيق التعليم والتدريب، جيمس ميرلينو ليع

 المدارس االبتدائية والثانوية والخاصة الحكومية في فيكتوريا ستنتقل إلى التعلم والتعليم عن بعد والمرونة.

 هايتس بي.  ميدوالت ماذا يعني هذا لعائ

يجب على جميع وبينما نعمل على إبطاء انتشار الفيروس التاجي، فإن الرسالة الموجهة إلى الطالب وأولياء األمور في المدارس الحكومية واضحة: 

توفر التعلم في الموقع إال لألطفال للغاية. لن ي مع استثناءات فقط في ظروف محدودة - األطفال الذين يمكنهم التعلم في المنزل أن يتعلموا من المنزل

  الذين ال يستطيع آباؤهم العمل من المنزل والطالب الضعفاء دون الوصول إلى بيئة تعليمية مناسبة في المنزل.

 إلتقان.  وقد عمل جميع الموظفين بجد لوضع نظام على اإلنترنت من شأنها أن تدعم التعلم من المنزل. ونحن نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت 
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 كانت العائالت قادرة على المجيء وجمع "حزمة التعلم عن بعد" لألسبوع األول. هذه الحزم لم تعد متاحة ليتم جمعها من المدرسة. بالنسبة  قبل األعياد

 .. Flexibuzzو ألي عائالت ليس لديها هذا ، يمكن الوصول إليها عبر الموقع 

تس االبتدائية سوف تستمر في الفخر بالعالقات التي نطورها مع عائالتنا. ونحن هنا أيضا هاي  ميدوالتعليم ليس مجرد تعليم وتعلم. وأنا أعلم أن مدرسة 

   لدعم اآلباء واألمهات. وهذا وقت شاق لجميع المعنيين، وسيتم إرسال المزيد من المعلومات إلى األسر خالل األيام المقبلة.

لى مدار الفصل الدراسي للتحقق من كيفية ذهابكم جميعًا.  لخصوصية الموظفين طلبنا سيقوم الموظفون برنين الطالب / أولياء األمور هذا األسبوع وع

حتى لو تم حظر هوية المتصل ألن هذا سيكون على األرجح  -هوية المتصل. نطلب منك اإلجابة على الهواتف الخاصة بك   إلخفاءمنهم تبديل هواتفهم 

 .MHPSموظفًا من 

 ببقية العطالت المدرسية.يرجى رعاية عائالتكم واالستمتاع 

 لك بصدق،

 مارغريت ليتش
 الرئيسيه
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