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 االهالي األعزاء،

 
  هذا األحد هو األحد األخیر من سنة الكنیسة ، عید المسیح الملك.  الرب یسوع المسیح ، ملك الكون ، یحرسنا ویقودنا.

  لعل نور یسوع یضيء في حیاتنا.  آمین
تغییر حدوث سرعة مدى نتذكر لكننا .COVID-19 لـ جدیدة إیجابیة حاالت أي دون یوًما 20 اآلن لدینا فیكتوریا! في یوم كل جیدة أخباًرا نسمع زلنا                            ما

 في جنوب أسترالیا ، حیث نواصل التنقل في هذا الوباء بحذر.
وتفاعلهم لعبهم طریقة على األطفال من فئة كل تهنئة یجب والحرارة. اللقاح حبوب عدد ارتفاع بسبب ، الثانیة االستراحة أثناء بالداخل الطالب أبقینا ،                           أمس
المدرسة بیئة إلى بها عادوا التي بالطریقة جًدا فخورون فإننا ، المنزل من التعلم في السابق الدراسي الفصل أمضوا الطالب ألن نظًرا البعض. بعضهم                          مع

 والتفاعل مع بعضهم البعض.
 

  لتمهیدي لسنة 2021
باستقبال فقط للمدارس ُیسمح .10 من المكونة التالیة المجموعات من واحدة في االقدس القلب مدرسة الى 2021 لعام الجدد التمهیدي طالب جمیع                        سیحضر

.CEM COVID-19 مجموعة واحدة من عشرة طالب في التمهیدي 2021 لزیارة المدرسة في نفس الوقت.  هذا مطلب أمان حكومي و 
 سیتم تخصیص وقت لك یوم الثالثاء 8 دیسمبر من:

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

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

 
  تواریخ مهمة في الفصل 4 ، 2020

  الثالثاء 8 دیسمبر یوم التوجیه
   االثنین 14 دیسمبر  آخر یوم للطالب

  الثالثاء 15 دیسمبر مقابالت ولي األمر والمعلم والطالب
 الجمعة 18 دیسمبر آخر یوم للمعلمین

 
 تحدیث أرقام COVID-19 في فیكتوریا

 عدد حاالت اإلصابة الجدیدة بـ COVID-19 في فیكتوریا 0 حالة جدیدة (20/11/20)
 عدد الحاالت النشطة لـ COVID-19 في فیكتوریا 2 حالة نشطة (20/11/20)
 عدد الحاالت النشطة لـ COVID-19 في بریمبانك 0 حالة نشطة (20/11/20)

 عدد الحاالت النشطة لفیروس كورونا بالرمز البریدي 3021 0 حالة نشطة (20/11/20)
  

 بارك اهللا في حیاتكم
 

Ms Blake 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 استفسار للصف السادس
 خالل الفصل الدراسي الرابع ، كان طالب الصف السادس یحاولون اإلجابة على األسئلة التالیة خالل وحدة االستفسار الخاصة بهم عن االقتصاد:

 من یرید أن یكون رائد أعمال؟  و ........... ما هو متجر أو عمل المستقبل؟
  تفاهمات هذه الوحدة هي:

  ● هناك اختالفات بین احتیاجات ورغبات المستهلكین
  ● الموارد الطبیعیة والبشریة والرأسمالیة المستخدمة حالًیا قد تتغیر في المستقبل

  ● العوامل التي تؤثر على شراء السلع والخدمات
  ● یمكن استخدام استراتیجیات مختلفة عند اتخاذ قرارات استهالكیة وقرارات مالیة
  ● توجد األعمال التجاریة لعدد من األغراض وتنتج السلع والخدمات بطرق مختلفة

  ● هناك قطاعات صناعیة مختلفة في األعمال التجاریة
  یرجى االستمتاع بقراءة بعض تأمالت األطفال.



 



 


