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 ألولیاء األمور والطالب حول برنامج التعلم من المنزل إخطار
 2021 الثالث لسنة الدراسي فصلال ایةلبد

 ،للطالب الكرامأولیاء األمور ومقدمي الرعایة  ناأعزائ

بدایة  خاللغالدیس بریجیكلیان أن إغالق سیدني الحالي سیستمر والیتنا ، أعلنت رئیسة وزراء  2021یولیو  7في 
 . الفصل الثالث

 .قد یتغیر ھذاوربما . یولیو 16في الوقت الحاضر ، أوامر الصحة العامة بالبقاء في المنزل ساریة حتى یوم الجمعة 

الذي من ناحیة الكوفید، وسیة اآلمنة لیات المدرفعاقدمت وزارة التعلیم إطاًرا جدیًدا للفقد ء ھذه المستجدات ، وعلى ضو
، الوضع العادي  –المستوى االول ،  دائرة صحة والیة نیو ساوث ویلزالذي تحدده الُمعتمد  یعكس نظام المستوى

 :التعلم من البیت –المستوى الرابع ، قیود مشددة  –المستوى الثالث ، قیود محدودة  –المستوى الثاني 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
COVID NORMAL 
Students learning 
at school 
• all activities 

occurring in a 
COVID-safe way  

• staff & students 
may choose to 
wear a mask 

• QR codes in 
place 

LIMITED RESTRICTIONS 
Students learning at school  
• no non-essential visitors   
• certain activities modified 

to be COVID-safe  
• masks recommended 

indoors for all staff and all 
students in Year 7 and 
above (noting exemptions 
apply) 

• QR codes in place 

SIGNIFICANT RESTRICTIONS 
Students are learning at school 
• No non-essential visitors  
• reduced mingling between 

student and year cohorts and 
restrictions on activities 

• masks mandatory for all staff 
and all students in Year 7 and 
above (noting exemptions 
apply) 

• QR codes in place 

LEARNING FROM HOME 
Students learning from home  
• schools open for students 

and their families who 
need it 

• masks mandatory for all 
staff and all students in 
Year 7 and above (noting 
exemptions apply) 

• no non-essential visitors  
• reduced mingling 

between student and year 
cohorts wherever possible 

• QR codes in place 
 

وھذا . 4تعمل المدارس العامة في سیدني الكبرى في المستوى س،  )الفصل الثالث(فصل األول من ھذا الفي األسبوع 
یعني تشجیع التعلم من المنزل وأن المدارس مفتوحة فقط ألطفال العاملین األساسیین أو أولئك الذین ال یستطیعون التعلم 

مخاوف  كمنطقة حرجة بسبب NSW Healthمن قبل  قد تم تحدیدھا Fairfield LGAیرجى مالحظة أن . من المنزل
وذلك من خالل ، المدرسة  الخطر في تقلیلجزء من خطة  اعتماد ھذا المستوى ھوفإن للمجتمع ، لذلك  COVIDانتقال 
 .المدرسةالموظفین والطالب في عدد تقلیل 
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 .عطلة للطالبیوم  سیكونو – التطویر المھني لالساتذة في المدرسةیولیو ھو یوم  12یوم االثنین 

ن یفتح ول، مدرسة التواجد في ال  للزوار غیر األساسیین في یُسمح نیولیو ، ل 16یولیو إلى الجمعة  13من الثالثاء 
 ً  . یجب ارتداء األقنعة في جمیع األوقات من قبل الطالب والموظفین الموجودین في الموقعو ، حانوت بیع الطعام ایضا

أعراض تشبھ  ى اي طالبأو إذا ظھرت عل )الكمامات( قنعةلأل الغیر مرتدینلطالب ل األمور سیتم االتصال بأولیاءوھذا 
 .أعراض األنفلونزا

نتمكن من مراقبة ارتداء األقنعة ،  ولكي . نطلب بكل احترام عدم إرسال طفلك إلى المدرسة إذا كان مریًضانحن بدورنا و
حیث ستظل ، الدخول عبر البوابة الرئیسیة  األول خالل األسبوعیحضرون إلى المدرسة سالطالب الذین كل ب على توجی

 .من تلك البوابة سیضمن أیًضا عدم دخول أفراد المجتمع إلى ساحات مدرستناوھذا  ، مغلقة Stocklandبوابة 

 :نلفت انتباھكم إلى ما یليكما و

 

 برنامج التعلم

 .لطالب الذین یتعلمون من المنزللوإلى المدرسة  رنامج التعلم للطالب الذین سیأتوننفس ب یتم تقدیمس

 علیمالتصفوف وھذا یشمل جمیع طالب (مرة أخرى لضمان استمرار تعلم الطالب  Google صفوف الـ سنستخدمإذ 
؛ بما في ذلك  إكمالھاغرض ، سیتم تعیین مجموعة من مھام التعلم للطالب ل درس افتراضيفي كل  .)ایضا الخاص

 . والتفكیر اإلبداعي والنقدي سائلأنشطة البحث وحل الم

ھم وطرح األسئلة والتعاون مع أقرانھم یمع معلم للطالب أیًضا القدرة على التواصل ، سیكون Google صفوف الـ في
ً أیض من المعلمینمالحظات والوإرسال العمل وتلقي التعلیقات   .ا

  Google صفوف ، سیتلقى طالب الصف السابع إلى العاشر دعوة إلى) االثنین( للمدرسین المھني خالل یوم التطویر
الطالب الخاص موقع أو یمكنھم الوصول إلیھ مباشرة من خالل ، عبر البرید اإللكتروني الخاص بقسمھم  طوال األسبوع

 . Google Classroomبالنقر فوق  Googleبھم على 

 .یرجى تشجیع طفلك على التحقق من رسائل البرید اإللكتروني الخاصة بھم قبل بدء المدرسة یوم الثالثاء

لمواضیعھم ، لذا سیستمر التعلم  Google Classroomبالفعل بإمكانیة الوصول إلى  12و  11یتمتع طالب السنة 
 .كالمعتادبالنسبة لھم 

 

 حضورال

كل یوم صباحا من  8.25 في الساعةكل یوم  Google Classroomسیُطلب من الطالب تسجیل حضورھم على 
إذا كان طفلك مریًضا وغیر قادر على إكمال الدرس ، فیرجى إبالغ . وسیُطلب منھم تسجیل حضورھم في كل درس

 .المدرسة

 

 

 

 

 لتعلم من المنزلالموقع األلكتروني للمدرسة ل

تحدیثھ العام الماضي ، وسنستمر في  م خاللالذي شاركناه معكولتعلم من المنزل ، ل نا األلكترونيتم تحدیث موقع
 . اإلضافة إلیھ خالل األیام القلیلة القادمةو

https://classroom.google.com/u/0/h


ویتضمن معلومات ، مقدمي الرعایة  /محددة لكل من الطالب وأولیاء األمور  عینة وعلى صفحات مالموقع یحتوي ھذا 
الجرس ، والدعم التكنولوجي ، والعمل اإلضافي ، وروابط إلى  /نترنت بما في ذلك أوقات الفصل لدعم التعلم عبر اإل

سنرسل أیًضا روابط إلى . ونظرة عامة على جداول الطالب، یة عا، وروابط دعم الر Googleالفصول الدراسیة من 
من یمكن الوصول إلیھ إذ . وسیكون على موقع مدرستنا Instagramو  Facebookو  Skoolbagھذا الموقع عبر 

 : خالل الرابط التالي

https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0 

 

 بالجداول الط

بعض التغییرات  الحالي، مع )الحصص( الدروس جدول اعتمادمن المھم مالحظة أن الطالب ھذا العام سیستمرون في 
 PHS Learning From االلكترونيموقع ال زیارة، لذلك نشجعك أنت وطفلك على  ةخالل العطلالتي عملناھا الطفیفة 
Home. یرجى االتصال بالمدرسة ویمكننا المساعدة اوالدكمإذا كنت ترغب في مزید من التوضیح حول فصول و ،. 

 

 الدروست اوقاالصفوف و 

یرجى . كوتشجیعروتینًا لمساعدتك  ھو یتضمنو، عبر اإلنترنت  مالتعلتنظیم  یةیوضح مخطط أوقات الجرس أدناه كیف
لشاشة خالل الستراحة من ادقیقة ل 20دقیقة وقد حددنا فواصل زمنیة مدتھا  50دروس مدتھا  أعطاءأننا سنقوم ببمالحظة 

ستطالع النتیجة كعتمد على تعلیقات الطالب وأولیاء األمور العام الماضي أ قد وھذ التغییر. كل فترة مزدوجة من التعلم
یوفر دعًما أكثر إنصافًا للعائالت التي تشارك التغییر سأن ھذا بنعتقد أیًضا كما و. بالتعلم عبر اإلنترنت الرأي الخاصة

 .األجھزة التكنولوجیة أثناء التعلم من المنزل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://appadvice.com/app/prairiewood-high-school-skoolbag/1101509195
https://www.facebook.com/prairiewoodhighschool/
https://www.instagram.com/prairiewoodhigh/
https://sites.google.com/education.nsw.gov.au/phslearnfromhome2021/home?authuser=0


 12السنة صفوف 

یرجى و. التجریبیة القادمة HSCالحالیة أثناء التحضیر الختبارات  متعلق بالتغییراتنحن نتفھم القلق المتزاید والضغط ال
 . التالیة ھموخطوات ھمأھداف ونحققی ة الطالببرؤی نمعلمیالمعرفة مدى التزام 

على تمدید الموعد النھائي للمدارس لمدة  NESA COVID-19في وقت سابق من ھذا األسبوع ، وافقت لجنة االستجابة لـ 
لن نتخذ قراًرا في األسبوع األول من المدرسة بشأن كما و. الطالبالخاصة ب HSCأسبوعین لتقدیم عالمات تقییم 

 . التجریبیة HSCاختبارات 

: لوصول إلیھ علىیمكن او. لھذا األسبوع NESAنشجع طالب الصف الثاني عشر وأولیاء األمور على قراءة إعالن 
advice-19/coronavirus-https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid 

 

 یةعاالر االھتمام و

مدیرة : یشمل الفریقو. یضمن إعطاء األولویة لتعلم الطالب ورفاھیتھمیة عا، لدینا فریق مخصص للر ونكما تعلم
مسؤولي و ، في مدرستنا فریق المشورة النفسیةو،  بالرعایة اصاالساتذة ذوي األختصو ، المعاونینو المدرسة ،
 . Wellbeing Hub ي الـوموظف مستشارین المراحل الدراسیة ،و، المجتمعي  التواصل

عن بعد ، إذا كنت أنت أو طفلك بحاجة إلى دعم إضافي ، فیرجى التواصل معنا عبر البرید اإللكتروني خالل فترة التعلم 
 . استفساركلرد على أو الھاتف وسنحاول العثور على الموظف المناسب ل

 !بینما سیعمل موظفونا عن بُعد ، ما زلنا ھنا للمساعدة

 

 من الدعم اً مزید

 . الكترونيمطبوعة متاحة للعائالت التي لیس لدیھا إمكانیة الوصول إلى جھاز لألسبوع األول ، ستكون المواد ال

بدون ،  خذ الواجبات المدرسیةموقف السیارات الرئیسي أل الى بدخول السیارات سمحإذا سمحت األحوال الجویة ، سنو
. ستكون فیھ الحزم المطبوعة جاھزةیولیو لتأكید الوقت الذي  13االتصال بالمدرسة یوم الثالثاء  منقترح علیكلذا . تالمس

 .والتي سیقوم بإعدادھا المعلمین والمعلمات خالل یوم التطویر المھني

یرجى االتصال . فیما یتعلق بالتكنولوجیا ، سنقوم مرة أخرى بتوزیع أجھزة الكمبیوتر المحمولة على العائالت المحتاجة
سیتم توزیع أجھزة الكمبیوتر كما و. لمزید من المعلومات 9725-5444 الرقم  بالمدرسة في وقت الحق من األسبوع على

 .المحمولة إذا استمر اإلغالق بعد األسبوع األول من الفصل الدراسي

 

أغتنم ھذه الفرصة ألشكر وأقدر أعضاء كما و .وتقدیركم لھذه التغییرات التي حدثت بشكٍل سریع معلى وقتك منشكرك
إنھا . ین عملوا بال كلل ، منذ إعالن رئیس الوزراء ، لالنتقال إلى التعلم من المنزلالذ وباقي الموظفین ةھیئة التدریسال

  !ةغلقمالمدرسة مھمة صعبة لجمیع الموظفین ، خاصة عندما تكون 

الذین یعملون من المنزل أو ال یزالون في الخارج للعمل ،  واألمھات ندرك أیًضا أنھ من الصعب جًدا على اآلباءكما و
 Googleیجب أن یكون طالب المدارس الثانویة قادرین على تسجیل الدخول إلى . أیًضا ماإلشراف على أطفالك

Classroom إذا واجھوا صعوبة ، فعلیھم إرسال برید إلكترونيو. الدروس المقدمة دون مساعدة الوالدین المشاركة فيو 
أن یأخذ الطالب فترات جداً ومع ذلك ، من المھم . أثناء الدرس رابط الحوار وتوجیھ االسئلةإلى معلمیھم أو استخدام 

ما إذا كان الطالب غیر قادرین فیراحة من الشاشة وأن یشاركوا أیًضا األجھزة مع األشقاء إذا لزم األمر ، ونحن نفھم 
أن كل أسرة تبذل قصارى جھدھا وكان طفلك منخرًطا بنشاط في التعلم ، فال طالما . على إكمال جمیع األعمال المقدمة

 .بشكل تامتشدد على إكمالھم كل شيء 

https://educationstandards.nsw.edu.au/wps/portal/nesa/covid-19/coronavirus-advice


أو  Skoolbagیرجى التأكد من تنزیل تطبیق و. على آخر المستجدات و المعلومات حسب الضرورة مسنواصل إطالعك
  !اتواصل معنلضمان البقاء على  Instagramأو  Facebookاستخدام 

 وھذا ، فعلنا في المرة السابقة مثلما على موقعنا ،  COVID 19مخصصة الستمراریة التعلیم لـ   لدینا أیًضا صفحةكما و

Online Learning Information for PHS page 

 . ھو المكان الذي ستتواجد فیھ جمیع المعلومات

ً لھم  بوجود صفحة مخصصة ، نذكركملتعلیم الخاص ا الطالب في صفوف عائالت مالحظة الى  :على ھذا الموقع ایضا

Special Education page 

 

 !مسالمتكلحفاظ على ل NSW Healthیرجى اتباع إرشادات 

 

 تفضلوا بقبول فائق االحترام،

 

 مدیرة المدرسة

 دیسیوبلیندا ج

https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/covid-19-continuity-of-learning-strategy.html
https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/covid-19-continuity-of-learning-strategy/on-line-learning-information-for-phs.html
https://prairiewoo-h.schools.nsw.gov.au/covid-19-continuity-of-learning-strategy/special-education-unit.html

