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COVID-19 5 تحدیث   
 الجمعة 12 فبرایر 2021

  االهالي األعزاء،
  أعلنت حكومة والیة فیكتوریا الیوم عن توجیهات جدیدة لمنع انتشار فیروس كورونا (كوفید -19).

https://www.premier.vic.gov.au/statement-premier-85  

  "هذا یعني أنه ستكون هناك أربعة أسباب لمغادرة منزلك: التسوق لشراء األشیاء التي تحتاجها ، والرعایة وتقدیم الرعایة ،
 والتمرین والعمل ، إذا كان ذلك ضرورًیا.

  ستقتصر ممارسة الریاضة والتسوق على خمسة كیلومترات من منزلك.  إذا لم تكن هناك متاجر في دائرة نصف قطرها خمسة
 كیلومترات ، فستتمكن من السفر إلى أقرب المتاجر إلیك.

  یجب ارتداء أقنعة الوجه في الداخل والخارج - كلما غادرت المنزل.
  لن تتمكن من استقبال زوار لمنزلك.  وأي تجمعات عامة لن تكون مسموحة ".

  نتیجة لذلك ، وتماشیًا مع التوجیهات الصادرة عن كبیر مسؤولي الصحة في فیكتوریا ، ستنتقل جمیع مدارس فیكتوریا إلى الدراسة
 عن بعد  من االثنین 15 فبرایر إلى األربعاء 17 فبرایر شاملة.  سیعمل األطفال من المنزل من االثنین 15 فبرایر إلى األربعاء

 17 فبرایر.  سیعلن رئیس الوزراء عن مزید من االتجاهات األسبوع المقبل.
  األطفال اخذو معهم إلى المنزل جمیع كتب العمل والكتب المدرسیة وبعض األجهزة اإللكترونیة حیثما أمكن ذلك.  تم اعطاء

 األطفال كتب وواجبات للعمل بها یوم االثنین.  سیتم توفیر مزید من المعلومات یوم االثنین.
  سیكون هناك إشراف في الموقع للطالب في الفئات التالیة فقط:

  ● األطفال الذین یعتبر آباؤهم عاملین أساسیین كما هو مذكور ، ال یمكنهم العمل من المنزل وال یمكن إجراء ترتیبات إشراف
 أخرى

  ● األطفال الضعفاء ، بما في ذلك األطفال الذین یتلقون الرعایة خارج المنزل ، واألطفال الذین تعتبرهم "حمایة الطفل" و / أو
 خدمات األسرة معرضین لخطر األذى.

  یرجى إرسال برید إلكتروني إلى السیدة Bolkunowicz إذا كنت عامًال أساسًیا في اإلشراف على أطفالك في الموقع
krystyna.b@shstalbans.catholic.edu.au 

   تم اضافة بعض المواقع المتعلقة ب "فندق هولیداي إن" في المطار ،
  تمت إضافة المواقع التالیة إلى موقع DHHS اإللكتروني الیوم:

 https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks-covid-19  
  ● برونیتي: المبنى 4 ، مطار ملبورن

  ● المبنى 4 ، مطار ملبورن
  

    قم بزیارة testing page للحصول على معلومات حول موقع االختبار القریب منك.  موقع االختبار موجود اآلن في:
  ● جامعة فیكتوریا (حرم سانت ألبانز) ، موقف سیارات خارجي ، سانت ألبانز

  الحرم الجامعي ، شارع McKechnie ، سانت ألبانز 3021
  ● یمكن فحص األطفال في عیادات الجهاز التنفسي بالمستشفى وطبیب الجهاز التنفسي

  عیادات أو مستشفى األطفال الملكي ، باركفیل.
  تشمل أعراض مرض كوفید -19:

  ● حمى ، قشعریرة أو تعرق ، سعال ، التهاب في الحلق ، ضیق في التنفس ، سیالن في األنف وفقدان أو تغیر في حاسة الشم أو
 التذوق.

  البقاء بأمان الجمیع.  دیان بلیك
Dianne Blake 
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