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 ومقدمي الرعايةلى الوالدين رسالة إ
 .البيت معلومات حول كيفية الوصول إلى البرامج والموارد الالزمة للتعلم من 
 

 ومقدمي الرعاية، الوالدينأعزائي 
 .التطورفي   coronavirus (COVID-19)كما تعلمون، يستمر 

 15يوم األربعاء  الثانيبأن جميع المدارس ستنتقل إلى التعلم عن بعد عندما يعود الطالب للفصل الدراسي  افيكتوريوالية حكومة  أفادت
 .أبريل

فيكتوريا هذا توجيه واضح للغاية من قبل حكومة  .بيتيجب أن يتعلموا من ال لبيتالتعلم في استطيعون هذا يعني أن جميع الطالب الذين ي
 .)Chief Health Officerبناًء على نصيحة رئيس الصحة (

 .، باستثناء األيام التي يتعذر فيها اإلشراف عليهم في المنزل وال يمكن إجراء أي ترتيبات أخرىبيتسيتعلم جميع الطالب من ال
 

 في موقع VCAL و VCE مجموعات صغيرة من طالب بتواجدتم منح الموافقة أيًضا للمدارس  :الكبار يبالنسبة لمدارس طالب الثانو
في المنزل. ستوفر مدرستك مزيًدا من المعلومات حول  أداؤهالستكمال متطلبات التعلم الخاصة بهم إذا كان ذلك ضروريًا واليمكن المدرسة 

 .والنظافةللمسافة الجسدية هذا األمر إذا كانت هذه الترتيبات ضرورية. سيتم اتخاذ جميع التدابير المناسبة 

عائلتك القلق لو لك قد يسبب ذلك نتفهم أنو. افيكتوريسكان تم اتخاذ هذه الخطوة إلبطاء انتشار الفيروس وضمان صحة وسالمة جميع 
 .والتوتر

 .جميع الطالب سالمةلوضع خطط التعلم لضمان استمرارية التعلم ودعم  باجتهاد درسون. يعمل المبيتأيًضا من ال درسينسيعمل معظم الم

، سيتم توفير أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة بيتالتقنيات الرقمية في ال الحصول علىبالنسبة للطالب الذين ليس لديهم إمكانية 
 .على سبيل اإلعارة مجانًا  tabletاللوحية

ً ستكون هذه فترة صعبة للجميع. من المهم أن نعمل مع  .عن كثب لتقديم أفضل دعم ممكن للطالب ا
 

 .هذه االنتقالكيفية دعم طفلك أثناء عملية  عن" معلومات بيتتوفر ورقة الحقائق "التعلم من ال

أيًضا  (Department of Education and Training’s (DET)) التابع لوزارة التعليم والتدريب بيتموقع التعلم من اليوفر 
: ومقدمي الرعاية للوالدينمعلومات وموارد (باللغة اإلنجليزية) 

learning.aspx-https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home 
  

 ف:بانتظام مع تطور الموق  DETوالمدارس على موقع  s (COVIDcoronaviru-19(ل يتم تحديث المعلومات حو
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

 .الفترةشكرا لدعمكم خالل هذه 
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