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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. 
 

COVID-19 Management Team - 13th November 2020 
Parent Update No. 9 Term 4 

 اآلهالي األعزاء،
 

  یا لها من أخبار عظیمة الیوم ... 14 یوًما على التوالي من الحاالت صفر.  هذا إنجاز عظیم لجمیع سكان مالبورن.  ومع ذلك ، ما
 زلنا في منتصف الجائحة ، حیث یمكن أن تتغیر أعداد الحاالت بسرعة ، لذلك من األهمیة بمكان أال نشعر بالرضا.

 
   نشكركم على اتباع جمیع إجراءات السالمة الخاصة بمدرستنا بخصوص COVID-19 ، في بدایة ونهایة الدوام كل یوم.

 إن اتباع إجراءات السالمة هذه یحافظ على سالمة أطفالك ومجتمعنا بأكمله.  تضمن أوقات اإلنزال والتقاط المتقطعة المحافطة على
 مسافة التباعد االجتماعي.

 
  قد یصل األطفال إلى المدرسة بین الساعة 8:30 صباًحا و 8:45 صباًحا.  ال یجب أن یصل األطفال إلى المدرسة قبل الساعة

 8:30 صباًحا ویتركون وحدهم عند بوابة المدرسة.   هناك العدید من الطرق المزدحمة والخطیرة حول مدرستنا ، وال یعد إنزال
 الطالب بمفردهم قبل الساعة 8:30 صباًحا آمًنا.

 
  نشكرك أیًضا على التقاط  أطفالك في الوقت المحدد لك ، إما 3.00 مساًء أو 3.15 مساًء.

   یعقد المعلمون اجتماعات بعد المدرسة ، لذلك نحن ممتنون ألولیاء األمور الخذ األطفال في هذه األوقات.  سیتم نقل األطفال الذین
 لم یتم اخذهم إلى رعایة ما بعد المدرسة وسیتم فرض االجور على االهل.

 

 
.Sam Iso أخت صغیرة لـ ، Marte على والدة Iso تهانینا لعائلة 

 
(CSEF) التخییم والریاضة وتمویل الرحالت  

 
  یمكن للمدارس مواصلة معالجة طلبات CSEF حتى الجمعة 27 نوفمبر 2020.

.CSEF قد یتعلق هذا التمدید بالعائالت التي لم تكن مؤهلة سابًقا لـ  
  ➢ إذا تم إصدار بطاقة رعایة صحیة للعائالت في الفترة ما بین 14 أبریل و 5 أكتوبر 2020 من قبل Centrelink ، فیرجى

 االتصال بالمكتب في أقرب وقت ممكن وسنقدم طلًبا لـ CSEF نیابة عنهم من أجل Centrelink لمعالجة التحقق.
  

  صور المدرسة - الخمیس القادم 19 نوفمبر
 

   سیتم التقاط صور الطالب الفردیة وصور األخوة فقط.  لن یتم التقاط أي صور جماعیة.
  یجب على جمیع الطالب ارتداء الزي المدرسي الصیفي والبلوز الماروني في هذا الیوم.

  ➢ ال یمكن تقدیم الطلبات إال من خالل order.schoolpix.com.au باستخدام الرموز الموجودة في الطلب
  النماذج التي تم إرسالها إلى المنزل مع األطفال في الفصل األخیر.  إذا كنت قد اضعت نماذج الطلبات ، یرجى االتصال بمكتب

 المدرسة للحصول على رموز الطلب الخاصة بك.
  صور األشقاء:

  ➢ اطلب عبر اإلنترنت صورة خاصة ألطفالك مًعا.
 

  االستعدادات الجدیدة 2021
 

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


  سیحضر جمیع طالب التمهیدي الجدد لعام 2021 مدرسة القلب المقدس في واحدة من المجموعات التالیة المكونة من 10. ُیسمح
 للمدارس فقط باستقبال مجموعة واحدة من عشرة طالب في اإلعدادیة 2021 لزیارة المدرسة في نفس الوقت.  هذا أحد متطلبات

.CEM COVID-19 السالمة الحكومیة و 
  سیتم تخصیص وقت لك یوم الثالثاء 8 دیسمبر من:

 ● 8.30 صباًحا - 9:30 صباًحا
 ● 10:00 حتي 11:00

 ● 11.30 صباًحا - 12.30مساًء
 ● 2.00 مساًء - 3.00 مساًء

 
 

  تواریخ مهمة في الفصل الدراسي 4 ، 2020
 

   الخمیس 19 نوفمبر صور المدرسة
  الثالثاء 8 دیسمبر یوم التوجیه

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

 الجمعة 18 دیسمبر  آخر یوم للمعلمین
  

COVID-19 تحدیث أرقام 
 

 
  بارك اهللا فیكم
Ms Blake 

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

 0 حاالت نشطة  (13/11/20)

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

 3 حاالت نشطة  (13/11/20)

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

 0 حاالت نشطة  (13/11/20)

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

 0 حاالت نشطة  (13/11/20)

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

  توجد تنبیهات أخرى على موقع DHHS اإللكتروني

 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 ، اخضع للفحص فوًرا والبقاء في المنزل أثناء انتظار النتائج.

 

   مالحظات حول فترة تعرض فترة التعرض موقع
 الموقع للموقع

 موقعك

Melbourne Airport 4 10/11/20 مطار ملبورن  البوابة 
11.45am-1.20pm 

 المحلي المصاب سافر الى ادیالید

Melbourne Chemist Warehouse 
220-226 Collins St 

8/11/20 
5pm-5.15pm 

 تم شراء العلبة في المتجر
 

Melbourne Cotton On Body 
211 La Trobe St 

8/11/20 
3.55pm-4.40pm 

 تم شراء العلبة في المتجر

Melbourne H & M 
350 Bourke St 

8/11/20 
3.00pm-3.50pm 

 تم شراء العلبة في المتجر

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


 
 
 
 
 
 


