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 ال�رام أول�اء األمور ومقد�ي الرعا�ة نا أعزائ

وس  ي نيو ساوث و�لز �شأن االنتشار الحا�ي لف�ي
ي نيو ساوث و�لز إجراء مناقشات مع دائرة الصحة �ن

تواصل وزارة التعل�م �ن
COVID- 19 . دائرة صحة واليتنا  �شعر إذ NSW Health  ا�د لحاالت  شد�د حالً�ا بقلق � ، خاصة  COVID -19إزاء العدد الم��

ي 
. منطقة �� ي

 جنوب غرب س�دي�

ي  عتمد ستلذلك 
ي جنوب غرب س�دين

ي األسب�ع األول من الفصل الدرا�ي الثالث. ط��قة التعلم المدارس �ن
ل �ن ن  من الم�ن

 نظر و 
�
ي هذە المنطقة ،  ا

ل مإبقاء أطفال� منطلب منكل��ادة عدد الحاالت �� � ي الم��
ورً�ا  �� ما لم �كن حضورهم إ� المدرسة ��

 للغا�ة. 

ع� اإلطالق ، و�جب عليهم إجراء  COVID-19كانت لديهم أي أعراض لـ إذا   ةإ� المدرس حضور �جب ع� الطالب عدم ال
ي منطقت . و االختبار والعزل ع� الفور 

ي هناك العد�د من ع�ادات االختبار �ن
 Fairfield Showgroundنا، وأق��ــها �ن

:  19-�شمل أعراض مرض كوف�د   ما ��ي

 درجة مئ��ة أو أع�).  37.5ح� ( ●

 سعال ●

 ألم الحلق ●

ي التنفس). ضيق  ●
ي التنفس (صع��ة �ن

 �ن

 س�الن األنف ●

 فقدان التذوق ●

 فقدان حاسة الشم.  ●

ة، وهذا  تيبات التال�ة لضمان حصول الطالب ع� ما �حتاجونه من موارد دراس�ة للتعلم من الب�ت خالل هذە الف�� لقد تم إتخاذ ال��
 يتضمن: 

ي صفوف الغوغل •
 دروس �ن

ت�ب ط��قة أخذ هذە مطبوعات دراس�ة بد�لة لمن ال �ستطيع استخ • نت (الرجاء االتصال مع المدرسة ل�� دام شبكة االن��
 الُحزم بدون تالمس). 

م لتقد�م تصال معكسنواصل البقاء ع� اكما مدرستنا والمجتمع.  الذي تمر به خالل هذا الوقت الصعب  مع� تعاونك م�شكرك
 المعلومات والتحديثات. 

 

ام  مع فائق التقدير واإلح��

 

 مديرة المدرسة 

 بليندا جيود�س
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