
 اآلباء األعزاء ومقدمي الرعاية

ة.لأن تتمكن أنت وأطفالك من االستمتاع بهذا العطالعامة مدرسة فرفيلد وست    يأمل الموظفون في 

  وكما أبلغت وسائط اإلعالم، فإن األسبوع األول من الدراسة هو "التعلم من المنزل". الرجاء رؤية

.والتعليمالنصيحة التي تلقيناها من وزارة التربية   

 

 للمدارس في سيدني الكبرى

امر البقاء في المنزل من وزارت الصحة  تحت حالياوكافة المناطق التي هي  ، الطالب في سيدني الكبرى الثالثلألسبوع األول من الفصل الدراسي 

    2021تموز  16 سيبقى التعلم من المنزل قائما حتى .فيرفيلد منطقة سيتم التعلم من المنزل الذي، بما في ذلك  - نيو ساوث ويلز

 

.على إبقاء أطفالهم في المنزل أولياء األمور نود تشجيع  ستبقى المدارس مفتوحة للطالب واألسر التي تحتاج إليها، على الرغم من أن  

الصف.، سواء كانوا يتعلمون من المنزل أو في للطالب  سيكون هناك الحد األدنى من إشراف الموظفين والمدرسة ستوفر وحدة عمل واحدة  

أي شخص . على الفورالكوفيد  أخذ اختباري وينبغي أن ،الى المدرسة أي طالب أو موظف يعاني من أي أعراض، أو يشعر بتوعك، يجب أن ال يحضر

الطالب والموظفين . لهم بالعودة إلى المدرسةيسمح  نتيجة اختبار سلبي قبل أنبسوف تكون هناك حاجة للعودة  ،كان غائبا عن المدرسة مريضا

.نيو ساوث ويلز من مكتب الصحة في ينبغي اتباع المشورة الصحية ،نيو ساوث ويلز مكتب الصحة في القلق الذي حددته الذين زاروا أي مكان  

 

وستتاح المعلومات من الفصل الدراسي.   مقبلويمكن لجميع العائالت توقع تحديث آخر في األسبوع  الالتي تحصل،  مستجداتاي سأستمر في تقديم 

، و موقع السكول باغ اب.والرسائل القصيرة، )الذي قدمته للمدرسة( اإللكترونيالبريد  عن طريق؛ موقع المدرسة،  

 

عنوان بريدك وسيتم توفير معلومات "التعلم من المنزل" والعمل عن طريق؛ موقع المدرسة، إلى . سيتم تحميل وحدات العمل صباح االثنين

(، او على موقع اإللكتروني )الذي قدمته للمدرسة  

SkoolBag أو Google classroom  

 

ظهرا لمناقشة التعلم المنزلي معك،  2 -صباحا  11تموز  من قبل أحد الموظفين بين الساعة  12سيتم االتصال بكل عائلة عبر الهاتف يوم االثنين 

تواجه مشاكل. سيتم إجراء معظم المكالمات من أرقام الهواتف الخاصة لذا يرجى الرد على  العمل إذا كنتبما في ذلك كيفية الوصول إلى وحدات 

 هاتفك.

 

 متجر الكانتين ومالبس المدرسة سوف يكونون مقفولين األسبوع القادم.

التواصل يرجى  ،الحد األدنى من اإلشراف نوفرلكي ان  الحضور الى المدرسة لمساعدتنا في تخطيطنا فيما يتعلق بعدد الموظفين الذين سنطلب منهم

التالي  البريد اإللكترونيعلى   

fairfieldw-p.school@det.nsw.edu.au 

من العمال األساسيين يجب أن  إذا كنت بحاجة إلرسال طفلك إلى المدرسة األسبوع المقبل. يرجى تذكر أن األطفال فقط علينا أن نعرفيجب و

. للتلميذ غير دراسيال يزال يوم  تموز 12االثنين الى المدرسة.  يحضروا  

  

.الطالب والموظفين والمجتمع األوسع آمنة شكرا لكم على تفهمكم المستمر والمساعدة التي تدعمنا للحفاظ على  

 ابقوا آمنين

 جينيل جولدفينش
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