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 أولیاء األمور األعزاء ،

 
   صالة لیوم األحد الثالث من زمن المجيء ،

 مألت الفرحة واهب الحیاة
   هبنا ان تكون والدتك
   تملؤنا بفرح یفیض.

   نرجو أن یكون حماسنا وتوقعنا عالمة للعالم
   أنك دائما قریب.  آمین

 
    ما من عام كان هذا!  لم یكن بإمكاننا أبًدا توقع سلسلة األحداث التي من شأنها "إغالق" ملبورن ، ونقل المدارس إلى "التعلم خارج الموقع" ، والتأثیر على

 حیاة الكثیر من األشخاص.
   لقد تعلمنا العدید من الكلمات الجدیدة هذا العام: الجائحة ، COVID-19 ، العزلة الذاتیة ، المسافة االجتماعیة ، الحجر الصحي ، الحاالت النشطة ، انتقال

 المجتمع ، علم األوبئة ، رقم R ، القیود والقائمة یمكن أن تستمر.
  لقد تعلمنا أیًضا العدید من المهارات األخرى: ارتداء األقنعة وقیاس درجات الحرارة الیومیة وتعقیم وغسل أیدینا بشكل روتیني لمدة 20 ثانیة.

  لقد تعلمنا كیفیة التدریس باستخدام Google Classroom ، حتى نتمكن من الحفاظ على تعلم الطالب كل یوم.
    غالًبا ما كان علینا تغییر وتنفیذ قیود جدیدة بشكل متكرر وبسرعة كبیرة.  لقد تعلمنا الكثیر هذا العام ، واضطررنا إلى حل المشكالت بسرعة.

 نود أن نشكر جمیع العائالت على دعمهم ومرونتهم خالل هذا العام غیر العادي والصعب.  نأمل أن یتمكن الجمیع من الحصول على قسط جید من الراحة
 خالل هذه العطلة ، وقضاء الوقت مع األصدقاء والعائلة ؛  شيء نقدره دائًما بطریقة خاصة ، نظًرا لتجربتنا في عدم القدرة على أن نكون مًعا في أوقات هذا

 العام.
   شكًرا لك مرة أخرى ، من جمیع موظفینا ، على قدرتك على التكیف والتواصل والدعم حیث تغیرنا سریًعا التخاذ القرارات للحفاظ على سالمة الجمیع.

   نتذكر ونصلي من أجل أطفال الصف السادس التالیین الذین سیحصلون على سر التأكید أو البركة یوم االثنین.  نحن
 سعداء جًدا ألننا قادرون على االحتفال بهذا السر المقدس.

  
6V الصف 

   دومیان ، قمر ، فیوال ، سارة ، مارك ، باوي تین ، لورانس ، میشیل ، كالریسا ، تیجانا ، نیانوت ، لیف ، دیفینا ،
 ألوال ، توني ، أماندا ، أوستن ، ألیكس ، جوان ، كونستانتین  و مارزینا

6J الصف   
   دینغ أ ، لوسیان ، نارمین ، مانویل ، یوسف ، مریم ، غلوریا ، ماتوس ، میشیل أنج ، أنجیل ، دانیلین ، ماري ، فان

 بار ، بیا ، هاري ، نیانوت ، هانج ، ماثیو ، شینیلي ، بول ، إیفانا وأنجیال
 

   تهانینا للسیدة ساندرا تانر على والدة حفیدها الثامن: ویلیام جیرارد.  یا لها من أخبار مثیرة!



  
 نرحب في العام المقبل بالمدرسین الجدد التالیة أسماؤهم: اآلنسة مونیكا ساكو ، اآلنسة بیانكا كاكامو والسیدة كریستین نغوین.  نرحب أیًضا بعودة السیدة ریتا

 طربیه من قسم األمومة واآلنسة سارة مزهر التي ستعمل كمسؤول دعم التعلم.
 

   نتمنى التوفیق للموظفین التالیین ، حیث سیرحبون بمولود جدید في أسرتهم في عام 2021: السیدة دانییل میلینو والسیدة شیتو أرورا والسیدة غابرییال بوند.
   ستعمل السیدة لینیت هانون والسیدة كریستینا كالیجیوري كمدرسین للطوارئ في مدرستنا العام المقبل.

   أعضاء هیئة التدریس في الفصول الدراسیة لعام 2021
   التمهیدي: السیدة جین هورین واآلنسة بیانكا كاكامو

   الصف  األول: اآلنسة جیسي الدكان واآلنسة دینیس مایور
   الصف الثاني: اآلنسة بولین كاسار واآلنسة جیسیكا فیلیجانوفسكي

   الصف الثالث: السیدة كریستین نغوین والسیدة فیكتوریا سیریلو
   الصف الرابع: السید ستایسي آالن واآلنسة ألیسا ساموت

   الصف الخامس: اآلنسة مونیكا ساكو / السیدة كاتي بولبوا واآلنسة ستیفاني ناسیالیس
   الصف السادس: اآلنسة ریبیكا ساوثهول واآلنسة ستیفاني شابو

   الوافدون الجدد: سارة سیدییا ولیندا ناتالي
   أخیًرا ، نشكر جمیع موظفینا على تفانیهم في ضمان استمراریة تعلم الطالب خالل عام مليء بالتحدیات.

 
    أتمنى للجمیع عید میالد مجید آمن ومبارك.

  السیدة بلیك
  

 الممتلكات المفقودة / الزي الموحد
   لدینا صندوق من كنزات وقمصان ریاضیة في المكتب األمامي.  ستترك هذه بالقرب من مدخل شارع ثیودور یوم االثنین.  إذا فقد طفلك كنزة صوفیة أو

 قمیص ریاضي ، یرجى الحصول علیه أو اطلب من طفلك جمع كل ما هو مفقود.
 

 تواریخ مهمة على الفصل الرابع، 2020
 االثنین 14 دیسمبر    آخر یوم للطالب

   یوم "المرح" للصف السادس
   ینتهي طالب الصف السادس في الساعة 2 مساًء حتى یتمكنوا من االستعداد للتأكید.

   سر التثبیت للصف السادس 5 مساًء و 6 فولت و 7 مساًء 6J (بدون القربان المقدس)
    الثالثاء 15 دیسمبر

 مكالمات ولي األمر والمعلم والطالب عبر اإلنترنت (تم إرسال أوقات المقابلة إلى المنزل مع تقریر المدرسة في 11/12)
 الجمعة 18 دیسمبر آخر یوم للموظفین

  
  2021 الفصل االول التواریخ:

   قد تتم مراجعة التواریخ التالیة وفًقا إلرشادات الحكومة بشأن COVID 19 والقیود المفروضة على األرقام.
   ستبقى بوابات اإلنزال والتقاط لمستویات الصف كما هي في عام 2021.

  
  عودة المعلمین  األربعاء 27 ینایر

 عودة الطالب  االثنین 1 فبرایر  یحضر طالب التمهیدي  إلى المدرسة من الساعة 8:30 صباًحا حتى 12:30 ظهًرا
   یحضر طالب التمهیدي الى المدرسة طوال الیوم االثنین 15 فبرایر

   الصف الخامس 2021االجتماع األول لتلقي القربان المقدس
   تشمل التواریخ التي یمكن تأكیدها ما یلي:

   الجمعة 26 والسبت 27 واألحد 28 فبرایر
   مخیم الصف السادس   من االثنین 1 إلى األربعاء 3 مارس واألربعاء 3 إلى الجمعة 5 مارس

   عید العمال عطلة عامة  االثنین 8 مارس
 اجتماعات إجباریة لسالمة اإلنترنت بالمدرسة بأكملها االثنین 22 مارس

  ینتهي الفصل الدراسي األول لألطفال االربعاء 31 مارس
 یوم المناهج للمعلمین الخمیس 1 أبریل

 الجمعة العظیمة   الجمعة 2 أبریل
    الفصل 2

  سر التثبیت للصف السادس 2021  األحد 2 مایو الساعة 2.30 مساًء


