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COVID-19 updated advice
وزارة التعليم في NSW

محدثة بخصوص COVID-19
نصائح
ّ

أصدرت ( NSW Healthدائرة الصحة في  )NSWنصائح جديدة بشأن  COVID-19للمدارس بتاريخ  14آب/أغسطس
تغير هذه النصائح الطريقة التي تعمل بها مدارسنا.
.2020
ّ

	-1يجب أن يظل األطفال الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا في المنزل ،حتى لو كانت أعراضهم

خفيفة .وسيتم إبقاء األطفال الذين يصبحون مرضى أثناء وجودهم في المدرسة في حجرة المرضى ،وسيتم اتخاذ
الترتيبات الالزمة ألخذهم من المدرسة.

•لقد طلبت دائرة الصحة في  NSWأن تشجع المدارس أي شخص مريض أو لديه أعراض خفيفة شبيهة بأعراض
اإلنفلونزا على اتخاذ التدابير الالزمة لفحصه من خالل الممارس الطبي المحلي أو إحدى .COVID-19 clinics

•سيحتاج الطالب والموظفون الذين يعانون من أعراض تشبه أعراض اإلنفلونزا إلى تقديم نسخة من نتيجة
فحص  COVID-19السلبية (أي عدم اإلصابة) قبل السماح لهم بالعودة إلى المدرسة.

	-2عند اإلمكان ،سيبقى الطالب ضمن مجموعتهم (أي الصف أو مجموعة السنة الدراسية أو المرحلة) لجميع أنشطة
للحد من االتصاالت اللصيقة.
التعلم داخل مدرستهم وذلك
ّ

مدرس أو أحد الموظفين في
	-3ال ُيسمح بالزيارات غير الضرورية إلى المدارس .إذا كنت ترغب في التحدث إلى
ّ
المدرسة ،يجب عليك االتصال بالمدرسة وتحديد موعد لذلك .وستكون المقابلة إما عبر الهاتف أو من خالل
اجتماع عبر الفيديو.

	-4يجب أن تظل األنشطة التي تجري بين المدارس ضمن الحي أو المنطقة المحلية .وال ُيسمح بالكرنفاالت الرياضية
تجمعات كبيرة وتشارك فيها أكثر من مدرستين.
أو األنشطة المماثلة التي تضم
ّ
	-5ال ُيسمح بجميع أنشطة الغناء الجماعي (الجوقات) و  /أو أنشطة اإلنشاد األخرى وال باستخدام آالت النفخ في
جلسات جماعية .هناك ترتيبات خاصة لطالب شهادة الثانوية العليا (.)HSC

	-6يجوز لطالب  Year 11و  2Year 12الذين يكملون دراسة مواد ( )HSCمتابعة حضور الفصول  /األنشطة المتعلقة
بالمواد المتاحة فقط في كليات أخرى .وال يجوز لجميع الطالب اآلخرين بما في ذلك طالب  Year 11الذين لم

يكملوا أحد مواضيع  HSCحضور كليات أخرى للفترة المتبقية من  .Term 3يجوز متابعة برامج  TAFEوبرامج
 VETاألخرى.

على الرغم من أن أيام التعريف برياض األطفال لعام  2021ما تزال مع ّلقة ،إال أن هناك اقتراحات مفيدة متاحة من
ومتشوقين لالنتقال إلى
خالل  .department’s websiteستساعد هذه االقتراحات على إبقاء الطالب متحمسين
ّ

روضة األطفال.

موعدا مع مدرستك لمعرفة المزيد عن التغييرات.
حدد
ً
ّ

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلوماتُ ،يرجى االتصال بمدير أو مديرة مدرستك .وإذا كنت بحاجة إلى مترجم

مترجما بلغتك.
شفهي لمساعدتك في استفساركُ ،يرجى االتصال بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم  131 450واطلب
ً

ستكون هذه الخدمة مجانية لك.
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