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 تحدیث COVID-19عدد  6
  االثنین 15 فبرایر 2021

 
  االهالي األعزاء،

.COVID-19 أعلنت الحكومة الفیكتوریة یوم الجمعة 12 فبرایر عن توجیهات جدیدة للمساعدة في تقلیل حركة المجتمع ومنع انتشار  
  نتیجة لذلك ، وتماشیًا مع التوجیهات الصادرة عن كبیر مسؤولي الصحة في فیكتوریا ، ستنتقل جمیع مدارس فیكتوریا إلى فترة التعلم عن ُبعد

 من یوم االثنین 15 فبرایر إلى األربعاء 17 فبرایر شاملة.
  سیتعلم جمیع الطالب من المنزل في الفترة من 15 إلى 17 فبرایر ، باستثناء الطالب في الفئات التالیة:

  ● األطفال الذین یعتبر آباؤهم عاملین أساسیین كما هو مذكور ، ال یمكنهم العمل من المنزل حیث ال 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

 في خطر التعرض لألذى.
  یرجى إرسال برید إلكتروني إلى السیدة Bolkunowicz إذا كنت عاملة أساسیة وتحتاج إلى إشراف في الموقع ألطفالك

krystyna.b@shstalbans.catholic.edu.au 
  سیكون برنامج التعلم المقدم في الموقع هو نفسه برنامج التعلم المقدم للطالب الذین یقومون بالتعلم عن بعد.  سیتم اإلشراف على الطالب الذین

 یحضرون في الموقع من قبل الموظفین في الموقع ولكنهم سیتبعون برنامج التدریس والتعلم المقدم من معلم الفصل.
  بعد تسجیل االصابات في "فندق هولیداي إن" بالمطار ، تمت إضافة المواقع التالیة إلى موقع DHHS اإللكتروني الیوم:

-https://www.dhhs.vic.gov.au/case-locations-and-outbreaks 
  كوفید -19

  ● مركز أوك بارك للریاضات المائیة ، باسكو فالي
Elite Swimming Pascoe Vale، Pascoe Vale ●  

Woolworths Broadmeadows Central ، Broadmeadows ●  
  ● مخابز فیرغسون بالري ، برودمیدوز

  ● سوق الملكة فیكتوریا ، ملبورن
  ● ترام یارا - رقم 11 ورقم 58 ، ملبورن

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

  شارع ماكیكني ، سانت ألبانز 3021
  ● یمكن اختبار األطفال في عیادات الجهاز التنفسي بالمستشفى وعیادات الجهاز التنفسي العامة 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.
   ابقوا بأمان الجمیع.
Dianne Blake 
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