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Sacred Heart Catholic Primary school has a commitment to the care, safety and wellbeing of children, during the school day and 

outside of school hours. 
 
 

  اآلباء األعزاء،
 

  في یوم االثنین 12 أكتوبر ، نتطلع إلى الترحیب بطالب التمهیدي ، الصف األول ، الثاني والسادس بما یتماشى مع خطة حكومة الوالیة للعودة المرحلیة
 إلى التعلم في الموقع في مدارس فیكتوریا.

 
  في یوم الثالثاء 13 أكتوبر ، نرحب بعودة طالب الصف لثالث والرابع والخامس

 
  هذه الصورة لبعض االلعاب المثیرة التي تم رسمها على الخرسانة أثناء فترة الدراسة عن بعد.

  
 

 الرجاء اعد إلى المدرسة:
  ● أجهزة الكمبیوتر المحمولة وأجهزة اآلي باد

  ● واي فاي دونجلز
  ●دفاتر

  ● حقائب األقالم
  ● كتب نصیة

  ● معدات ریاضیة في حقیبة
  یرجى االحتفاظ بالمعدات الفنیة في المنزل.

 
  إجراءات الصحة والسالمة

  مع استئناف التعلیم في الموقع ، سنستمر في اتخاذ تدابیر قویة لحمایة صحة وسالمة الطالب والموظفین واألسر والمجتمع.
  

   أوقات البدء واالنتهاء ومواقع الدخول والخروج
  یجب استخدام نقاط الدخول والخروج التالیة إلى المدرسة ، مما یضمن التباعد االجتماعي.  لقد قمنا أیًضا بترتیب وقت إنهاء المدرسة للطالب.  تم اتخاذ

 هذا القرار لتقلیل عدد البالغین الذین یتجمعون خارج المدرسة في أي وقت.
  ● ستفتح بوابات المدرسة من الساعة 8.30 - 8.45 صباًحا ویطلب من األطفال السیر مباشرة إلى فصولهم الدراسیة.

  ● ستبدأ المدرسة في الساعة 8.45 صباًحا.
.Theodore St سیتم وضع عالمة "متأخر" على الطالب الذین یصلون بعد الساعة 8.45 صباًحا وسیحتاجون إلى الدخول عبر بوابة ●  

  ● سیتم إجراء فحوصات درجة الحرارة من قبل معلمي الفصل أثناء دخول األطفال إلى الفصل الدراسي.
  ● سیتم إرسال الطالب الذین تزید درجة حرارتهم عن 37.5 درجة مئویة إلى منازلهم على الفور.

  ● سیحتاج الطالب الذین لدیهم ما یلي إلى البقاء في المنزل ومراجعة الطبیب:
  ○ حمى ،



  ○ سعال ،
  ○ التهاب الحلق ،

  الشعور بالتعب
  ○ أو ضیق في التنفس

  ○ فقدان حاسة الشم أو التذوق.
  ● ستكون هناك حاجة لشهادة طبیة قبل عودة الطالب إلى الموقع.

  
 وقت البدء

  سیبدأ الدوام لجمیع الصفوف الساعة الثامنة والنصف صباحًا الى الثامنة وخمسة واربعون دقیقة
  وقت انتهاء الدوام

 الساعة الثالثة ظهرًا للصفوف التمهیدي واالول والثاني
 الساعة الثالثة والربع ظهرًا للصف الثالث والرابع والخامس والسادس

 بوابات الدخول والخروج
 Prep D شارع وینیفرید

 PrepJشارع ثیودور
 الصف االول آرثر ستریت

 الصف الثانیبیغز ستریت
 الصف الثالث آرثر ستریت
 الصف الرابع بیغز ستریت

 الصف الخامس تیودور ستریت
 الصف السادس وینیفرید ستریت

 

 Start Time End Time Entry & Exit Gate 

Prep D 8.30-8.45am 3.00pm Winifred Street 

Prep J 8.30-8.45am 3.00pm Theodore Street 

Year 1 8.30-8.45am 3.00pm Arthur Street 

Year 2 8.30-8.45am 3.00pm Biggs Street 

Year 3 8.30-8.45am 3.15pm Arthur Street 

Year 4 8.30-8.45am 3.15pm Biggs Street 

Year 5 8.30-8.45am 3.15pm Theodore Street 

Year 6 8.30-8.45am 3.15pm Winifred Street 

 
 ●لب من العائالت ُیط التي لدیها أكثر من طفل استخدام بوابة الدخول / الخروج لطفلهم األصغر.

  یرجى الوصول في الوقت المحدد إلى البوابة المحددة.



 

  ستكون الرعایة بعد ساعات الدوام متاحة من الساعة 3:00 مساًء حتى 6:00 مساًء كل یوم.
 

   سیتم استخدام البوابات اعتباًرا من 12 أكتوبر 2020
 

   ُیطلب من أولیاء األمور عدم دخول موقع المدرسة أو مكتب االستعالمات
  لدعم صحة وسالمة الجمیع على موقع مدرستنا ، سُیطلب من أولیاء األمور عدم دخول بوابات المدرسة.

 
  الخطر الرئیسي النتقال COVID-19 في البیئة المدرسیة هو بین البالغین.

  یطلب من اآلباء البقاء في سیارتهم أو بالقرب منها.  سیكون الموظفون عند كل بوابة لدعم الطالب للدخول والخروج من أرض المدرسة وفصولهم
 الدراسیة بأمان.

   ُیطلب من أولیاء األمور عدم دخول ساحات المدرسة أو الحضور إلى المكتب.
 یرجى االتصال بالمدرسة على 93660022 أو 93660266 إذا كنت بحاجة إلى دعم أو ترغب في التحدث إلى أحد الموظفین ، وسیتم تنظیم موعد.

  تم تركیب شاشة زجاجیة جدیدة في المكتب ، وسیبقى الموظفون خلف هذا الدرع الواقي في جمیع األوقات.
 

  المتطوعون من أولیاء األمور
  لن یكون هناك متطوعین أو مساعدین في الفصل الدراسي مسموح بهم في موقع مدرستنا خالل هذا الوقت.

 
  مكتب المدرسة - وصول الطالب

  سُیطلب من الطالب االنتظار في مقاعد خارج مكتب االستعالمات، حیث یجوز لطالب واحد فقط في كل مرة دخول مكتب االستعالمات.  سیتم وضع
 النقاط والكراسي على بعد متر ونصف في هذه المنطقة.

 
   اإلسعافات األولیة

  سینتظر الطالب في الخارج تحت الملجأ.  سیحضر أحد أعضاء هیئة التدریس الطالب في هذه المنطقة الخارجیة ، مرتدًیا معدات واقیة.  سیتم االتصال
 بأولیاء األمور الخذ الطالب ، أو سیتم استدعاء سیارة إسعاف إذا لزم األمر.  سیتم نقل الطالب إلى غرفة المرضى فقط إذا لزم األمر.



 
  یجب على أولیاء أمور الطالب ذوي االحتیاجات الطبیة المعقدة (بما في ذلك أولئك الذین یعانون من ضعف في جهاز المناعة) طلب المشورة من الطبیب
COVID- 19 الممارس للطالب لدعم اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان التعلیم في الموقع مناسًبا ، مع مالحظة أن هذه النصیحة قد تتغیر اعتماًدا على حالة 

 جائحة في فیكتوریا.
 

  إذا كان لدى طفلك خطة إدارة صحیة ، فیرجى مراجعة طبیبك حیث یجب تحدیثها لتقدیم نصائح إضافیة حول مراقبة أو تحدید احتیاجات طفلك أثناء
 جائحة كوفید -19.

 
  غداء / وجبات خفیفة للطالب

  نطلب أن یتم تقدیم غداء الطالب لهم قبل دخولهم ساحة المدرسة.  للحد من خطر انتشار COVID-19 ، یجب تعلیم الطالب عدم مشاركة الطعام ، كما
 ُیطلب من أولیاء األمور عدم ترك وجبات الغداء في المكتب.

 
  وقت االستراحة

 لطالب التمهیدي ، الصف األول والثاني والثالث سیكون لدیهم مناطق لعب منفصلة عن طالب الصفوف الرابع والخامس والسادس.
  

 سیرتدي المعلمون أقنعة الوجه خالل اداء واجب مراقبة الساحة.
 

  إنشاء أماكن آمنة من فایروس كورونا
  لتعزیز التهویة الخارجیة ، لن یتم استخدام مكیفات الهواء.  سیتم ترك النوافذ واألبواب مفتوحة.

  ستستمر ترتیبات التنظیف المتزایدة.  سیشمل ذلك:
  ● التنظیف المتكرر والتعقیم لألسطح عالیة اللمس ، مثل: مقابض األبواب ، ومفاتیح اإلضاءة ، والصنابیر ، والصنادیق ، والخزائن ، والمصارف ،

 والمكاتب
  ● التنظیف المتكرر والتعقیم للمراحیض وأزرار التدفق

  سیتم استخدام منتجات التنظیف التي تتوافق مع إدارة السلع العالجیة (TGA).  باإلضافة إلى ذلك ، سیحتوي كل فصل على صابون (إلزالة األوساخ)
 ومعقم للیدین (%70 كحول).

  سیتم استخدام المطهر من قبل كل طفل عند دخولهم إلى الفصل والخروج منه.  كما سیتم توفیر غسیل یدوي ومناشف ورقیة في كل فصل دراسي.
 

  مقاعد الفصول الدراسیة - التباعد االجتماعي
  نحن محظوظون بوجود مقاعد طالبیة فردیة لجمیع الطالب في Sacred Heart.  تم فصل هذه عن بعضها البعض.  كما أننا محظوظون ألن لدینا

 فصول دراسیة كبیرة وجیدة التهویة.  لن یجلس الطالب كمجموعة صفیة على السجادة.
 

   نزهة ، رحلة علمیة ، ریاضة بین المدارس والسباحة
  تم إلغاء كل من الرحالت والتوغالت والریاضات بین المدارس والسباحة.

 
  الریاضة / التربیة البدنیة

  سیتم إجراء التربیة البدنیة والرقص في الخارج.
 

  قبل العودة إلى المدرسة
  من المهم  قبل العودة إلى المدرسة:

  ● ان تعلم طفلك كیفیة غسل یدیه جیًدا لمدة 20 ثانیة.
  ● أنت تعلم طفلك عن "التباعد الجسدي" ، أي البقاء على بعد متر واحد على األقل من اآلخرین في المدرسة.

  ● لطفلك زجاجة ماء خاصة به.  لن ُیسمح للطالب باستخدام صنابیر الشرب في مدرسة.
  ● إذا كان طفلك یعاني من الربو ، فیمكنه استخدام األدویة بشكل مستقل.

  ● تحدث إلى طفلك عن "تحیات عدم االتصال"
 

  تطبیق COVID اآلمن
  نشجع جمیع اآلباء والموظفین على تنزیل تطبیق COVID Safe.  في حالة اختبار شخص ما إیجابًیا ، سیساعد ذلك شركة Victorian Health في

 عملیة تتبع جهات االتصال.
 

  زى موحد



 یرتدي الطالب الزي الصیفي خالل الفصل الدراسي الرابع. ویشمل ذلك الزي الریاضي في أیام الریاضة.  یجب ارتداء القبعات خالل الفصل الدراسي 4
. 
 

  یتم تنفیذ هذه التدابیر الحاسمة لضمان سالمة جمیع الطالب والموظفین.  إذا كانت لدیك أیة مخاوف أو اقتراحات ، یرجى االتصال بالمدرسة أو إرسالها
 بالبرید اإللكتروني.

 
  شكرا جزیال

  شكًرا لك مرة أخرى لدعم التعلم عن بعد لطفلك خالل الفصل الدراسي 3 ، وجمع التقاریر وإتاحته للمحادثات الهاتفیة بین ولي األمر والمعلم.
 

  أخیًرا ، خضع زوجي ، بیتر ، لعملیة جراحیة كبیرة وسأكون في إجازة لألسابیع الثالثة القادمة.  الرجاء إبقاء بیتر في صالتك حتى یتعافى  خالل هذه
 المده.  وستتولى السیدة Bolkunowicz منصب المدیر باإلنابة والسیدة تانر ستكون القائم بأعمال المدیر المساعد.

COVID-19 فریق إدارة  
 
WOW Work 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


