
 معلومات لطالب المرحلة النھائیة

 

 اعزائنا اولیاء امور الطالب الكرام

مھم لھذه السنة.ی) وطریقة تقی12شكرا لمشاركتكم في استبیان الرأي الخاص بعودة طالب المراحل النھائیة (صف   

اغسطس الحالي. –اب  16الى المدرسة في یوم  12ألنكم وكما تعلمون فقد أعلنت رئیسة حكومة والیتنا عن عودة  طالب صف   

الى المدرسة ألحد االسباب التالیة: 12طالب صف  ھي أن یعودوالنصیحة الحالیة من قبل دائرة التعلیم   

 تطلب األمر) لضمان انھاء المادة الدراسیة  و(فیما ل بعض الدروس التي تتطلب التعلیم وجھاً لوجھللمشاركة في  •
 للمشاركة في االمتحانات التحریریة والشفھیة التجریبیة (فیما لو تطلب األمر) •
 )للمشاركة في تدریبات اإلنشاد والتعبیر الفني (مع نظرائھم من الطالب المشاركین في ھذه الفعالیة فقط •
الطالب الى معدات او مكائن معینة (مثل مشاریع  فیھا یحتاج التيالعملیة لقة بالدروس عألنجاز بعض الواجبات المت •

 التصامیم)

او للدراسة التي من  مع االصدقاءالمدرسة للدراسة الى لحضور بالطالب المراحل النھائیة في منطقة سدني الكبرى  ال یُسمحو
 .الممكن القیام بھا عبر االنترنت

فیرفیلد وضواحیھا، ومع نتائج استبیان الرأي الذي قامت بھ مدرستنا فقد قررنا الغاء االمتحانات ونظرا النتشار الكوفید في منطقة 
. وسیتم استبدالھا بواجبات اخرى تعادل االمتحان من ناحیة التقییم، مع اعطاء اولویة لتقدیمھا اون الین بدال 12التجریبیة لصف 

 عن الحضور الى المدرسة.

سیتم منح فرصة للطالب للعمل مع اساتذتھم النجاز واجباتھم التي یتوجب انھاءھا  ،أغسطس  –آب  20 – 16خالل الفترة ما بین 
 فیما لو رغبوا بذلك. طبعا ھذا سیكون خاضع الى 

19 Special Consideration program: -the NESA COVID
-19/coronavirus-https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid

projects-major-and-%20exams-advice/hsc 

 ب انجازھا خالل ھذه الفترة.سنركز على الدروس العملیة التي تأثرت كثیرا و یتوج و، ستستمر دورس االون الین كالمعتاد 

بدال عن  8و  7سنوافیكم بكل ما یستجد من معلومات حول مواعید االمتحانات. وسنوضح الفعالیات المطلوبة خالل االسابیع 
خالل  الدراسیة اتواجبسبتمبر). خالل ھذه الفترة سیتم اتمام كل ال –ایلول  3سطس لغایة غا –أب  23االمتحانات التجریبیة (

م تحسب التوصیات التي سیعلى رنت واالون الین، عدا بعض الواجبات التي من الممكن ان یخطط للقیام بھا في المدرسة االنت
 اصدارھا في حینھا.

قرارنا ھذا یوازن بین الحفاظ على الصحة واألداء االكادیمي للطالب وھم مقبلون على االمتحانات النھائیة للبكالوریا. وھو ایضا 
 .في منطقتنا المدراس المحلیة االخرى مشابھ لقرارات

 –أب  9عندما تحصل المدرسة على معلومات اضافیة حول خطة الحكومة من ناحیة اللقاحات التي من المزمع ان تبدأ یوم 
 ول.أول بأغكم بالمستجدات نقوم بأبالاغسطس القادم ومداخالت فحص الكوفید السریع سوف 

 مع تقدیري واحترامي

 

 مدیرة المدرسة 

 الست بلیندا جویدیس 
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