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عربي
أعزائي الوالديْن ومقدمي الرعاية
أمرا صعبًا ،ولكن طالبنا يقومون بعمل جيد .وستساعد مدرستنا
شكرا لكم على دعمكم خالل الفصل الدراسي  .3قد يكون التعّلّم من المنزل ً
ً
أي طالب متأخر في تعلّمه.
الفصل الدراسي  4مهم لكل طالب في فيكتوريا وسيعمل المع ّلمون على توفير نوعية تعليم عالية الجودة للجميع.
سواء كان طفلك يتعلّم عن بعد أو وجها ً لوجه ،سنر ّكز على دعم كل طالب في رفاهيته واحتياجاته التعليمية واالنتقال به إلى مستوى السنة
التالية أو إلى مجال العمل أو مواصلة التعلّم.

الفصل  :4التعلّم في المدارس
نريد أن يعود الطالب إلى التعلّم في المدرسة في أقرب وقت ممكن ،بطريقة آمنة .وسيؤدي ذلك إلى إبطاء انتشار فيروس كورونا
).(COVID-19
للحفاظ على سالمة الطالب والعائالت ،سيعود الطالب في مستويات السنوات المختلفة إلى المدرسة في أوقات مختلفة.
الطالب من السنة  8إلى السنة 10
اعتبارا من يوم االثنين  26أكتوبر.
اعتبارا من يوم االثنين  5أكتوبر ،سيستمر التعلّم المرن عن بُعد ،وسيعود الطالب إلى التعلّم في الموقع
ً
ً

الصحة و السالمة
مع عودة الطالب إلى التعلّم في المدرسة ،سنساعد في الحفاظ على سالمة وصحة الطالب والموظفين والعائالت والمجتمع .وهذا يعني أوقات
مختلفة من البدء واالنتهاء ،مما يح ّد من تواجد الوالدين في ساحات المدرسة وباستخدام النظافة الجيدة لليديْن وتطبيق التباعد الجسدي.
يرجى تج ّنب التجمع عند بوابات المدرسة واالبتعاد مسافة  1.5متر عن البالغين اآلخرين إذا كان عليك دخول أرض المدرسة.
يرجى أيضًا تذكير أطفالكم الذين يتنقلون في حافالت المدرسة أو وسائل النقل العام على:
•
•
•
•

ممارسة النظافة الجيدة ،بما في ذلك استخدام معقم اليد ْين وغسل اليد ْين
الحفاظ على االبتعاد الجسدي عن اآلخرين قدر اإلمكان
ارتداء كمامة (لطلبة الصفوف الثانوية)
البقاء في المنزل والخضوع للفحص في حال المرض.
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أولوياتنا
في الفصل  ،4سيكون لمدرستنا ثالث أولويات .وستكون هذه هي نفسها سواء كان الطالب يتعلمون في المنزل أو المدرسة.
الصحة العقلية والنفسية
ستكون األولوية األهم هي رفاهية كل طالب ،وخاصة الصحة العقلية .هذا يعني استخدام جميع مواردنا المتاحة لدعم طالبنا األكثر ضعفًا.
الت ّعلّم والتم ُّيز
سندعم هؤالء الطالب الذين يحتاجون إلى مواكبة تعلّمهم ،وتوسيع نطاق التعلّم ألولئك الذين كان أداؤهم جيدًا أثناء التعلّم في المنزل.
المراحل االنتقالية
نريد مساعدة األطفال على االنتقال بنجاح من مرحلة رياض األطفال إلى المرحلة التحضيرية لصفوف اإلعداية ،ومن الصف  6إلى الصف
 ،7ومن السنة  12إلى التوظيف أو التعليم العالي والتدريب.
نحن نعلم أن بعض العائالت تخشى أن يضطر طفلها إلى إعادة السنة .الخيار األفضل لكل طفل تقريبًا هو البقاء مع مجموعته السنوية
واالنتقال إلى مستوى السنة التالية .سوف نستخدم أفضل االستراتيجيات التدريسية لمساعدة الطالب على تلبية احتياجاتهم التعليمية.
ستستمر مدرستنا في تلبية احتياجات الطالب بينما نتطلع إلى نهاية العام الدراسي  2020وإلى أبعد حتى عام .2021
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