دائرة التربية والتعليم في NSW

COVID-19 advice for families

إخطار للعائالت بشأن COVID-19

School operations in *Greater Sydney

إجراءات عمل المدارس في *Greater Sydney

تتعاون دائرة التربية والتعليم في  NSWمع وزارة الصحة في  NSWعلى حشد االستجابة لـ.COVID-19

وفقاً لإلخطار الصادر عن وزارة الصحة في  NSWعلى تالميذ المدارس التع ّلم من المنزل في مناطق *Greater Sydney

(التي تشمل  Blue Mountainsو Central Coastو Wollongongو .)Shellharbourتفتح المدارس لجميع التالميذ الذين

يحتاجون للحضور إلى المدارس .إذا كان أحد التالميذ أو الوالدين أو األطفال يعاني حتى من أخف األعراض المتعلقة بـ

 ،(COVID-19 symptoms) COVID-19عليه عدم الحضور إلى المدرسة وعدم العودة إلى المدرسة لحين ّ
تبين
تلقيه نتيجة فحص ّ
أنه ليس مصاباً بالفيروس وليس لديه أية أعراض.

الكمامات وأغطية الوجه
ّ

كمامات أو أغطية شبيهة ومالئمة للوجه في جميع األماكن الداخلية .ينطبق ذلك على:
أثناء التواجد في المدرسة يتوجب ارتداء ّ
•جميع التالميذ في الصف السابع ( )Year 7وما فوق
•جميع موظفي المدرسة.

ّ
كمامات الوجه على موقع حكومة NSW
تنطبق بعض االستثناءات على هذه القواعد .يرجى
تفقد قواعد ّ
) (Face mask rules on the NSW Government websiteللمزيد من المعلومات.

الزائرون

ال ُيسمح للزائرين غير األساسيين بالتواجد على أرض المدارس.

يخص التغييرات المتعلقة بإيصال التالميذ إلى
التقيد باإلخطار الصادر عن المدرسة فيما
ومقدمي الرعاية
يجب على األهل
ّ
ّ
ّ
المدرسة وإرجاعهم منها .يشمل ذلك بقاؤهم في السيارة عند إيصال األطفال إلى المدرسة وإرجاعهم منها إذا كان من المأمون

القيام بذلك .وال ينطبق هذا على إيصال التالميذ إلى المدرسة وإرجاعهم منها لغرض تقديم الرعاية لهم في المدرسة بعد الدوام

المدرسي () )Out of School Hours Care (OOSHCإذ يتوجب على األهل اتباع إجراءات التوقيع على دخول التلميذ وخروجه.

ويجب على األهل ما يلي:

التجمع خارج بوابات المدرسة
التقيد بإخطار التباعد الجسدي المفروض على منطقتهم المحلية وتج ُّنب
•
ّ
ّ
•البقاء خارج أراضي المدرسة

يخص «مدارس األغراض الخاصة» () )Schools for Specific Purposes (SSPأو التالميذ
•قد تنطبق بعض االستثناءات فيما
ّ
المعرضين للخطر أو التالميذ ذوي اإلعاقة
ّ
الكمامة وتسجيل دخولهم بواسطة  Service NSW QR codeعند الدخول إل المدرسة.
التقيد بمستلزمات ارتداء
•
ّ
ّ

تالميذ الـ HSC

سوف يتم دعم تالميذ الـ  HSCللحضور إلى المدرسة بغية متابعة البرنامج التعليمي واألعمال المرتبطة بمشروع دراسي
التقيد بممارسات
والتحضيرات لالمتحانات إذا لم يكن القيام بذلك ممكناً من المنزل .وعلى التالميذ الذين يحضرون إلى المدرسة
ّ
السالمة الصارمة الخاصة بـ .COVID

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى المزيد من المعلومات يرجى االتصال بمدير/ة المدرسة ،وإذا احتجت إلى مترجم لمساعدتك في استفسارك
يرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم  131 450وطلب مترجم عربي .ولن يتم تحميلك تكلفة خدمة الترجمة.
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