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 نحتفل غًدا ، في السابع عشر من أكتوبر ، بالذكرى العاشرة لتقدیس ماري ماكیلوب.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 االهالي
 األعزاء،

 
  لقد كان من الجمیل سماع أصوات األطفال السعیدة التي تمأل فصولنا الدراسیة ومالعبنا هذا األسبوع. األطفال سعداء جًدا بالعودة إلى

 المدرسة واالستقرار في الروتین الیومي وإعادة التواصل مع األصدقاء.  كان هناك بالتأكید حماسة ودفء هائلین واضحین من أولیاء األمور
 والطالب والمعلمین.

 
  شكًرا لالباء واالمهات على استخدام البوابات المخصصة إلنزال الطالب والتقاطهم ، وللتباعد االجتماعي وارتداء أقنعة الوجه اإلجباریة.

 یرجى تذكر عدم التجمع في مجموعات والبقاء على بعد 1.5 متر.  هذا یساعد الجمیع على البقاء بأمان.
  تم إرسال عناوین المواضیع مع مخرجات التعلم إلى المنزل هذا األسبوع.  هذه تشرح ما سوف یتعلمه األطفال هذا الفصل.

 
  تسجیالت 2021

  العائالت التي لدیها أطفال یبدأون الدراسة في العام المقبل ولم یقدموا استمارة تسجیل ، یرجى االتصال بالمدرسة في أقرب وقت ممكن.
 

  األطفال الذین لن یعودوا إلى مدرسة القلب االقدس في عام 2021
  إذا كان طفلك / أطفالك لن یعودوا إلى القلب المقدس في عام 2021 (باستثناء الصف السادس) ، یرجى إخبار المدرسة في أقرب وقت

 ممكن.



  
 تواریخ مهمة في الفصل الدراسي الرابع، 2020

 الجمعة 23 تشرین االول النهائي الكبیر عطلة رسمیة
 االثنین 2 تشرین الثاني المدرسة ستكون مغلقة

 الثالثاء 3 تشرین الثاني كأس ملبورن عطلة رسمیة
  االثنین 14 كانون االول اخر یوم  دوام للطالب

  الثالثاء 15 كانون االول  المقابالت بین ولي األمر والمعلم
  الجمعة 18 كانون االول اخر یوم للمعلمین

 
  مشرفین عبور المشاة

  قام مجلس مدینة بریمبانك بتنفیذ بعض التغییرات على طریقة عمل المشرفین على عبور الشارع عند معابر المدارس  خالل فترة الوباء.
  ● ارتداء األقنعة اإلجباري - لن یتم استخدام صفارات

  ● سیتم استخدام إشارات الید واألوامر الصوتیة إلرشاد المشاة بدًال من الصافرة
  ● للحفاظ على التباعد االجتماعي ، سیقف جمیع المشرفین على الجانب اآلخر من المعبر عكس المشاة

 صباًحا اي في جهة المدرسة
  بعد الظهر: مقابل ضالمدرسة

 
  رسالة من الشرطة - الممارسات اآلمنة في أوقات التوصیل والتسلیم في المدرسة

   نحن نطلب من جمیع مستخدمي الطریق أن یهتموا بقدر أكبر في مناطق المدارس وحولها من أجل رفاهیة الجمیع.
 *ممنوع اإلنزال والتقاط األطفال أثناء الوقوف عند معبر المدرسة

  *ممنوع الوقوف بشكل غیر قانوني
  * ممنوع القیام بالدوران بالقرب من اشارة لمرور

 * ممنوع غلق الممرات الخاصة
  إذا كنت تنوي توصیل األطفال أو اصطحابهم ، فالرجاء منح نفسك الوقت الكافي للعثور على موقف صحیح للسیارة وایصال أطفالك بأمان

  خالل األسابیع المقبلة ، ستقوم الشرطة بدوریات في هذه المناطق ولن تتسامح مطلًقا مع أي مخالفة.
  * السرعة  207 $ - 826 $ 1-3 نقاط وما یصل إلى 12 شهًرا من فقدان الترخیص

 *عدم إفساح الطریق للمشاة 289 دوالًرا  3نقاط
 * عدم التوقف والبقاء ثابًتا عند معبر األطفال 413$و 3نقاط

 * مخالفات وقوف السیارات$33-$165
  *استخدام الهاتف المحمول أثناء القیادة496$و4نقاط

 *مخالفات حزام األمان330$-372$و3نقاط
  

 بركة اهللا في حیاتكم،
Mrs Bolkunowicz  

 
 

 
 



 


