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COVID-19 Management Team - 22nd October 2020  
Parent Update No. 5 Term 4  

 االهالي ألعزاء،
الحدیقة أسرة بدأت المرئیة. الفنون وغرف القاعة حول الجدیدة الطبیعیة للمناظر الصور بعض مشاركة نود ، األسبوع لهذا اإلخباریة الرسالة                       في

 المحیطة بمبنى المدرسة تزهر بالورود البیضاء والحمراء الجمیلة وقد استمتع األطفال باللعب على العشب الجدید.

  
 
 
 
 
 



 
    مجرد تذكیر بأن غًدا ، الجمعة 23 أكتوبر / تشرین األول هو عطلة عامة.

 
  االحتفال بأسبوع الكتاب - مخلوقات فضولیة وعقول متوحشة

ألن أزیاء أو مالبس شراء الضروري من لیس الیوم. مدار على األنشطة في المشاركة خالل من الكتاب بأسبوع أكتوبر 30 الجمعة یوم                         سنحتفل
  األطفال قد یرتدون مالبس غیر رسمیة.

  لسوء الحظ ، ال یمكننا تنظیم عرض للكتب أو دعوة أولیاء األمور لزیارة المدرسة.
 

  تقییمات القراءة الفردیة للطالب
  سیتم تحدید جدول زمني للطالب للحضور إلى المدرسة في موعد مدته 30 دقیقة مع مدرس الفصل

  لتقییم القراءة الفردیة في أحد التواریخ التالیة:
  ● الثالثاء 27 أكتوبر 3:30 - 5.00 مساًء

  ● األربعاء 28 أكتوبر 3:30 - 5.00 مساًء
  ● االثنین 2 نوفمبر 8:30 - 3:30 مساًء (ال یوجد دوام للطالب في هذا الیوم)

  ● األربعاء 4 نوفمبر 3:30 - 5.00 مساًء
شارع مدخل إلى الطالب سیرجع ، التقییم من االنتهاء عند الصف. إلى ویسیرون ثیودور شارع مدخل خالل من الطالب جمیع یدخل                       

 Theodore St حیث یمكن للوالدین اصطحابهم إلى المنزل.
  سیتم إرسال هذه األوقات عبر البرید اإللكتروني للعائالت یوم االثنین 26 أكتوبر

 
  التسجیل في المدرسة للعام د 2021

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

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

  
   زي رسمي

في الرسمي المدرسي الزي أو الریاضیة زي ارتداء خیار الطالب لدى سیكون ، متكرر بشكل المدرسي الزي غسل بفرصة األمور أولیاء                        لدعم
 أي یوم من أیام األسبوع.

 
   فصل الصیف وعاصفة الربو

  یرجى قراءة نصائح حمى القش وعاصفة الربو الصیفیة التي تم تحمیلها على موقع المدرسة / التطبیق أمس.
 
 



  تواریخ مهمة في الفصل الرابع ، 2020
  ● الجمعة 23 أكتوبر - النهائي الكبیر عطلة رسمیة

  ● االثنین 2 نوفمبر - إغالق المدرسة لتقییم القراءة الفردیة
  ● الثالثاء 3 نوفمبر - عطلة كأس ملبورن العامة

  ● صور المدرسة - الخمیس 19 نوفمبر
  ● االثنین 14 دیسمبر - آخر یوم للطالب

  ● الثالثاء 15 دیسمبر - مقابالت أولیاء األمور مع الطالب
  ● الجمعة 18 دیسمبر - آخر یوم للموظفین

 
  جلسات مجانیة لتعلیم الوالدین

ترغب كنت إذا الوالدین. إدارة استراتیجیات حول المجانیة اإلعالمیة الجلسات من سلسلة الملكي األطفال لمستشفى التابع CASEA فریق                     یدیر
أن مالحظة یرجى أدناه. الروابط باستخدام اهتمامك بتسجیل فقم ، Zoom مقابالت خالل من اإلنترنت عبر الجلسات هذه من أي حضور                       في

 األماكن مقصورة على أول 100 مشارك لكل جلسة.
 

MANAGING ANXIETY إدارة القلق 
 2 مساًء األربعاء 4 نوفمبر 2020:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h25JSK1rStGs3TXHy8tvHQ 
 

 7 مساًء األربعاء 4 نوفمبر 2020:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SEW5Un0QRGSXQKkvlb4pxw 

 
HELPING KIDS MANAGE THEIR EMOTIONS مساعدة األطفال على إدارة مشاعرهم 

 10 صباًحا الخمیس 12 نوفمبر 2020:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Jl9TLhc4RVmDx6JUg1o8mQ 

 
 2 مساًء الخمیس 12 نوفمبر 2020:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uazSdODvSkuG0OQtmZT2yA 
  

HOW TO INCREASE APPROPRIATE BEHAVIOUR IN YOUNG PEOPLE كیفیة زیادة السلوك المناسب لدى الشباب 
 2 مساًء یوم اإلثنین 16 نوفمبر 2020:

 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OcJz_a5kQcScZltHQjtjyQ 
 

 7 مساًء یوم اإلثنین 16 نوفمبر 2020:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vveZSm6LRzy8335Jsp2lMA 

  
BUILDING RESILIENCE بناء القدرة على الصمود 

 2 مساًء الخمیس 26 نوفمبر 2020:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_h2quzPWpRceNRwToirMrQg 

 
 7 مساًء الخمیس 26 نوفمبر 2020:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DoikGyO3TuO7ZJ61wXaVgA 

 

God Bless,  

Mrs Bolkunowicz 
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