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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 
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COVID-19 Management Team - 6th November 2020 
Parent Update No. 8 Term 4 

 اآلباء األعزاء،

 
 یوم االربعاء القادم11/11یصادف یوم الشهید

 
 صور المدرسة - الخمیس 19 نوفمبر

 
 یجب على جمیع الطالب ارتداء الزي المدرسي الصیفي مع البلوز الماروني

  طلب الصور:
  ➢ ال یمكن تقدیم الطلبات إالفيorder.schoolpix.com.au باستخدام الرموز الموجودة في نماذج الطلب

  تم إرسالها إلى المنزل مع األطفال في الفترة الماضیة.  إذا أخطأت في وضع نماذج الطلب ، فیرجى االتصال بـ
  مكتب المدرسة للحصول على رموز الطلب الخاصة بك.

  ➢ مع التهدید المستمر لـ COVID-19 في مجتمعنا والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقد ، لن یقبل SchoolPix المدفوعات النقدیة.
في Visa من الخصم بطاقات شراء یمكن المساعدة. األصدقاء أو العائلة أفراد ألحد یمكن فربما ، ائتمان بطاقة أو اإلنترنت إلى وصول لدیك یكن لم إذا ➢                            

.PayPal مواقع مختلفة ثم استخدامها إلجراء الدفع عبر اإلنترنت.  كما یتم قبول 
  ➢ إذا كنت قد قدمت طلًبا بالفعل ، فلن تحتاج إلى فعل أي شيء.

  صور األشقاء:
  للحصول على صورة خاصة ألطفالك مًعا ، اطلب عبر اإلنترنت بحلول الساعة 10 صباًحا في یوم التصویر.

  
 عملیة جدیدة DHHS لرصد COVID-19 إغالق جهات االتصال

وإخطار لتحدید جدیًدا نظاًما (DHHS) اإلنسانیة والخدمات الصحة وزارة أدخلت ، المجتمع في (COVID-19) التاجي الفیروس انتشار من المزید                      لتقلیل
 ومراقبة جهات االتصال الوثیقة (األولیة والثانویة).

كورونا بفیروس مصاب لشخص وثیقة اتصال جهة أنه على DHHS بواسطة مدرستهم في طالب تحدید تم إذا المدارس إخطار اآلن سیتم ، هذا مع                           تمشیا
 ویجب أال یكون في المدرسة.

عدم الطالب على یجب واالختبار. الصحي الحجر بمتطلبات یتعلق فیما اإلنسانیة والخدمات الصحة إدارة قبل من مباشرة الوثیقة االتصال جهات إخطار                        یتم
 الذهاب إلى المدرسة حتى یتم إخطاره من قبل إدارة الصحة والخدمات اإلنسانیة أن الحجر الصحي قد انتهى.

  یجب على الطالب إحضار خطاب تخلیص من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة كدلیل على انتهاء الحجر الصحي ، ویمكنهم العودة إلى المدرسة.
، ة المدر إل یذهب الطالب كان إذا قت ال هذا خالل ة المدر إل یذهب ل ثیقة ال ات جهة أنه عل تحدیده ت الذي الطالب أن تأكید المدارس من ُیطلب

http://order.schoolpix.com.au/


، المدرسة إلى یذهب الطالب كان إذا الوقت. هذا خالل المدرسة إلى یذهب لم وثیقة اتصال جهة أنه على تحدیده تم الذي الطالب أن تأكید المدارس من                              سیطلب
 فیجب إرساله إلى المنزل.

 



   
 تواریخ مهمة في الفصل الدراسي الرابع 2020

  الخمیس 19 نوفمبر صور المدرسة
 الثالثاء 8 دیسمبر یوم التوجیه

 االثنین 14 دیسمبر اخر یوم للطالب
  الثالثاء 15 دیسمبر المقابالت بین ولي األمر والمعلم والطالب

 الجمعة 18 دیسمبر  آخر یوم للموظفین
 

  شكًرا لكم مرة أخرى ولجمیع الطالب الذین حضروا المواعید مع معلمي الفصل على تقییمات القراءة الفردیة.
 

  القبعات
  یرجى التأكد من أن األطفال لدیهم قبعات مدرسیة للعب في الهواء الطلق كل یوم.  سیحتاج األطفال الذین لیس لدیهم قبعة إلى البقاء في الظل.

 
ك ف اهللا ك ا

Number of new cases of COVID-19 in Victoria 
 عدد حاالت اإلصابة الجدیدة بـ COVID-19 في فیكتوریا

0 new cases (5/11/20) 

Number of active cases of COVID-19 in Victoria 
 عدد الحاالت النشطة لـ COVID-19 في فیكتوریا

20 active cases (5/11/20) 

Number of active cases of COVID-19 in Brimbank 
 عدد الحاالت النشطة لـ COVID-19 في بریمبانك

2 active cases (5/11/20) 

Number of active cases of Coronavirus in Postcode 3021  
 عدد الحاالت النشطة لفیروس كورونا بالرمز البریدي 3021

1 active case (5/11/20) 

Case Alerts: Local Public Exposure Sites 
  تنبیهات الحالة: مواقع التعرض العام المحلي

 إذا قمت بزیارة أي من المواقع المدرجة في الجدول أدناه خالل التواریخ المشار إلیها ، فیجب علیك خالل األربعة عشر یوًما      
 :التالیة
●.(COVID-19) انتبه ألعراض فیروس كورونا 
 في حالة ظهور األعراض ، قم بإجراء الفحوصات على الفور والبقاء في المنزل أثناء انتظار النتائج.●

   مالحظات حول فترة تعرض الموقع فترة التعرض موقع موقعك
 للموقع

Keilor Downs الباص رقم 421 ، من طریق 
 كوبرنیكوس إلى محطة كیلور بلینز

19/10/2020 & 
21/10/2020,  

7.30am - 7.45am 

 

St Albans  محطة قطار Keilor Plains, Power 
St / East Esplanade 

20/10/2020,  
9.00pm - 9.20pm 

في االنتظار دقیقة 20 قضى المصاب        
 المحطة

St Albans رقم 421 ، من محطة PTV حافلة   
Copernicus إلى Keilor Plains 

Way Keilor Downs 

20/10/2020,  
9.20pm - 9.40pm 

  من محطة Keilor Plains إلى
Copernicus Way Keilor 

 Downs خط صنبري وارد

Sunbury Line 
inbound 

Sunbury Line inbound 
  خط صنبري وارد

19/10/2020 & 
20/10/2020,  

7.50am - 8.30am 

Keilor محطة من المصاب نقل تم        
Flinders Street إلى محطة Plains 

Sunbury Line 
inbound 

Sunbury Line inbound 
  خط صنبري وارد

21/10/2020,  
8.30pm - 9.00pm 

Flinders محطة من القضیة نقل تم        
Keilor Plainsإلى محطة Street 

https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://www.dhhs.vic.gov.au/victorian-coronavirus-covid-19-data
https://covidlive.com.au/vic/brimbank
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://covidlive.com.au/vic/brimbank
https://covidlive.com.au/vic/brimbank
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://covidlive.com.au/vic/brimbank
https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks


  بارك اهللا فیكم
Ms Blake  

 



 



 
 



 



 


