
 ام الكاملصوص عودة الطالب الى الدورسالة مديرة المدرسة الى اولياء األمور بخ

 

 نصائح وإرشادات الى أولياء األمور والطالب بخصوص العودة الى الدوام الطبيعي في المدراس 

 2020مايو  –آيار  25من يوم االثنين  بدءا  

 

 أعزائنا أولياء األمور والطالب الكرام

ديس بيرجيكليان عودة ، أعلنت رئيسة حكومة والية نيو ساوث ويلز كال2020مايو  –آيار  19في يوم الثالثاء الموافق 

آيار  25س الحكومية في الوالية الى دوامها الطبيعي والتعلم وجها لوجه، وذلك بدءا  من يوم االثنين الموافق مدارجميع ال

 ترحيب بالطالب وعودتهم الى الدوام الكامل في المدرسة.. ونحن بدورنا نتطلع الى ال2020مايو  –

ليوم واحد خالل االسبوح ناجحة جدا . وكان من  بشكل تمهيدي تماشيا  مع توصيات الحكومة، كانت خطة إعادة الطالب

ا  على إذ دأبنا دائم من رؤيتهم في األحوال األعتيادية،في المدرسة في تلك الفترة أكثر  12الجيد رؤية طالب الصف 

إعطاء األولوية لإلنجازات األكاديمية والمستوى النوعي للتدريس والتعليم. ونحن بدورنا ننتهز هذه الفرصة لنتقدم بالشكر 

 الجزيل الى الكوادر التدريسية واإلدارية في مدرستنا على جهودهم القيّمة في مرحلة التعلم عن بعد. 

لنا الحكومة والسلطات الصحية ذات قدمت إذ  تنا،ة أولويافي طليعستظل كما و أرغب بأن أؤكد لكم بأن سالمة مجتمعنا 

الجتماعي الصارم غير وأن التباعد االى الدوام، مرة أخرى للعودة تأكيدات بأنه من اآلمن الترحيب بالطالب كل الة العالق

 .التدابير الصحية والحفاظ على النظافة المطلوبة في مدرستنا سنواصل تعزيزوكما . مطلوب لهم

 

 :COVID-19بـ  ن إحتمالية اإلصاباتنقاط مهمة يجب مالحظتها بشأن روتين المدرسة الذي يهدف الى تقليل م

 سيتم إجراء تنظيفات إضافية للمراحيض ، والحمامات ، ومناطق اللمس العالية كجزء من  – تنظيف الُمكثفال

 التزام وزارة التعليم بضمان عودة الطالب الى المدارس بأمان.

 خصصنا لكل فصل  ولقد قمنا بشراء عدد من مضخات معقم اليدين ،  – إجراءات إضافية لضمان النظافة

ات ، مثل مناديل ورقية ورذاذ تنظيف ومعقمات. كما وتم إرشاد الطالب دراسي )صف( مجموعة من الحاجي

 .الى أهمية مسح المكتب الذي يستخدمونه في كل درس وتعقيم أيديهم وغسلها بشكل دوري

 الطالب على االستمرار في إحضار أجهزتهم اإللكترونية  نشجع – بالطالبالخاص  الكمبيوتر إحضار جهاز

سيقلل الطالب الذين يحضرون أجهزتهم إذ إلى المدرسة لدعم التدريس والتعلم. لخ( )الب توب ، آي باد ...ا

 . كما وسيتم تنظيف معدات التكنولوجيا والتعلم بانتظام.مع اآلخرين المعداتهذه مشاركة فرص الخاصة من 

  للتقليل من الحركة في مدرستنا فسيتم تسجيل الحضور خالل الخمس دقائق األولى من  –تسجيل الحضور

الجرس قبل خمس دقائق لتنبيه الطالب بالذهاب الى صفوفهم. وستستمر المدرسة  ينبقها رنسيسوالدرس األول، 

 بإرسال الرسائل الخطية الى هواتفكم في حالة تسجيل غياب ابنائكم وبناتكم الطلبة.

  يه. ألن تمنع جميع الزيارات الى المدرسة بدون اتصال وموعد مسبق مع سبب وج –الزيارات المدرسية

سنة او اكثر(. وسنتصل بأولياء  18الزالت نافذة المفعول بالنسبة للبالغين )عمر  التباعد اإلجتماعي ضوابط

 ذاألمور في حالة شعور الطالب بتوعك صحي وعدم الراحة مما يتطلب العودة الى البيت، وعند الوصول ألخ

 ن تواجدكم. الطالب، يتوجب عليكم األتصال تلفونيا بالمدرسة لكي نرسل الطالب الى مكا

  كما تعلمون بأن درس الدين هو درس إختياري للطالب في  –دروس الدين والعقيدة مؤجلة الى إشعار آخر

من الساعة )ايام الثالثاء الدرس األخير من قّدم من قبل جهات خارجية في وكان ي  المدارس الحكومية لواليتنا. 

في هذه لإلشراف على تقديم هذه الدروس  د هذه الجهات، ونظرا  لعدم تواج (ظهرا  ولغاية نهاية الدوام 1:55

ظهرا   1:55فقد إرتأينا إنهاء الدوام في تمام الساعة  ، ولعدم تواجد كادر تدريسي كافي لمراقبة الطالبالمرحلة 

هذه الروابط  ندرجب الراغبين بدراسة الدين والعقيدة عبر االنترنت، والى جميع الطال في أيام الثالثاء )فقط(.

 نية ذات العالقة:وإللكترا
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 جمعية المشاريع اإلسالمية الخيريةموقع 

material-scripture-school-https://www.icpa.org.au/high/ 

 

 

 مع عودة دوام الطالب بشكل كامل ستركز دروس الرياضة والتربية البدنية على  – الرياضة والفعاليات البدنية

 ر مع اآلخرين )مثل تنس الطاولة ، كرة اليد .. وغيرها(.لفعاليات التي ال تتطلب تماس مباشبعض ا

 

لفايروس الـ ونحن بدورنا نشكركم كثيرا  على الطريقة الحضارية التي تعاملتم من خاللها مع كل التحديات المصاحبة 

COVID-19  البيت( ومساعدة ابائكم وبناتكم الطلبة على ضمنها التعامل مع موضوع التعلم عن ب عد )من ، ومن

 . 2020مايو  –آيار  11العودة الجزئية للدوام منذ 

قدمة من قبل وزارة التعليم في واليتن ارفق الى عنايتكم نسخة من التعليماتوفي الختام ،  ض ا لغرواإلرشادات الم 

 –آيار  25العلم واإلطالع. إن هذه التعليمات قابلة على تزويدكم بتفاصيل إضافية حول آلية العودة الى المدارس يوم 

 .2020مايو 

face learning for parents and carers-to-e to NSW school students returning to faceA guid 

-2-staff/term-19/school-department/covid-the-https://education.nsw.gov.au/inside

schools-for-guidelines-2020 

 

نتطلع الى الترحيب بطالبنا مجددا  وعودة ميمونة الى التعليم بدوام كامل في مدرستنا، كما ونحثكم على متابعة 

 الفيس بوك والسكوول باك.صفحة و األلكتروني موقعنارنا والمستجدات على أخبا

وكما عودناكم، الرجاء عدم التردد في التواصل معنا في حالة تواجد اي إستفسارات وتساؤالت حول عودة الطالب 

 الى المدارس.

 

 مع التقدير 

 

 مديرة المدرسة

 بليندا جيوديسالست: 
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