Special Community Bulletin
No 14/21

Friday, 16 July 2021

Dear Parents and Carers,
Thank you so very much for your cooperation and understanding today. While it was disappointing to cancel the
learning conversations we certainly made the right decision.
Late this afternoon the Premier, Daniel Andrews, announced that Victoria will enter into a 5-day lockdown period
commencing at 11.59pm tonight and finishing at 11.59pm on Tuesday 20 July. I commend the Premier for making
this decision and putting the health of all Victorians above all other considerations.

Learning from Home: Friday, 16 July
For tomorrow your child will complete the learning tasks that were set for them today. These tasks can be
completed independently. No online resources are necessary.

Learning from Home: Monday, 19 July & Tuesday, 20 July
1. Daily Learning Routine
Your child will be expected to participate in at least four learning activities each day. These activities will be posted
on SeeSaw each morning by no later than 8.30am.
We recognise that every family’s circumstance is different, so your child may not be able to complete all activities
each day. That’s okay. Our goal during lockdown is to support you so that your child can be engaged in as much
learning as possible. Of course, if you or your child have any questions about the work that is set please do not
hesitate to contact your child’s teacher who is only too willing to support you.

2. Class Meets
The children will have the opportunity to participate in a class meeting each day. This will be made available online
via Google Meet.
The purpose of the class meet is to:
● Support the children’s engagement in learning
● check-in on children to monitor their wellbeing
● respond to children’s questions and concerns about the learning program
● foster collaboration and communication among the children so that they do not feel isolated
The class meeting will take no more than 20 mins.
Time

Year Level

9.00am

Foundation classes

9.30am

Year 1 classes

10.00am

Year 2 classes

10.30am

Year 3 classes
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11.30pm

Year 4 classes

12.00pm

Year 5 classes

12:30pm

Year 6 classes

A link to join, that looks like this, will

be sent each day. To enter the class meet just click the link!

We will not distribute devices (ipads, laptops) for use during this short lockdown period.
Please note that:
● Our Before and After Care Program will continue to operate during the lockdown period.
●

Playgroup will not operate during the lockdown

●

Adult learning classes will not operate during the lockdown

Onsite Supervision
During lockdown the school is only able to provide onsite supervision for:
●

Children whose parents work in one of the defined essential continuing industries.

●

Vulnerable children

●

Children with a disability who also fit one of the above two categories, or where the family is experiencing
severe stress.

If you must send your child(ren) to school on any of the days listed above, you must register your child by using the
REQUEST FOR LEARNING AT SCHOOL form available on Skoolbag. Children will not be accepted unless registered.
Should you have any questions regarding the school’s operation during the lockdown, please do not hesitate to
contact me. I will continue to keep you informed should there be any changes to the restrictions.
Yours sincerely,

Paul Sedunary
PRINCIPAL
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ألنشة ألمدرسية ألخاصة
أألعزاء أولياء أألمور،
شكرا جزيالً على تعاونك وتفهمك اليوم .كانت خيبة امل كبيرة إلغاء المحادثات التعليمية  ،اتخذنا بالتأكيد القرار
ً
الصحيح.
في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم  ،أعلن رئيس الوزراء دانيال أندروز أن فيكتوريا ستدخل في فترة إغالق مدتها 5
أيام تبدأ في الساعة  11.59مسا ًء وتنتهي الساعة  11.59مسا ًء يوم الثالثاء  20تموز .إنني أثني على رئيس الوزراء
التخاذه هذا القرار ووضع صحة جميع سكان فيكتوريا فوق كل االعتبارات األخرى.
التعلم من المنزل :الجمعة  16تموز
غدًا سيكمل طفلك ألواجب البيتي الذي أعطي له اليوم .يمكن إكمال هذه المهام بشكل مستقل .ال توجد موارد على
اإلنترنت ضرورية.
التعلم من المنزل :االثنين  19تموز والثالثاء  20تموز
 .1روتين التعلم اليومي
من المتوقع أن يشارك طفلك في أربعة أنشطة تعليمية على األقل كل يوم .سيتم نشر هذه األنشطة على سي سو كل
صباح في موعد أقصاه  8:30صبا ًحا.
نحن ندرك أن ظروف كل أسرة مختلفة  ،لذلك قد ال يتمكن طفلك من إكمال جميع األنشطة كل يوم .وهذا حسن  .هدفنا
أثناء اإلغالق هو دعمك حتى يتمكن طفلك من المشاركة في أكبر قدر ممكن من التعلم .بالطبع  ،إذا كان لديك أو لدى
طفلك أي أسئلة حول العمل الذي تم تحديده  ،فالرجاء عدم التردد في االتصال بمعلم طفلك الذي يرغب فقط في دعمك.

 .1كالس مييت ( أجتماع ألصف)
ستتاح لألطفال الفرصة للمشاركة في اجتماع الصف كل يوم .سيكون هذا متا ًحا عبر اإلنترنت عبرGoogle Meet
الغرض من لقاء ألصف ( كالس مييت) هو:
•
•
•
•

دعم مشاركة األطفال في التعلم
نتاكد أن أألطفال يتمتعون بصحة جيدة
الرد على أسئلة األطفال ومخاوفهم بشأن برنامج التعلم
تعزيز التعاون والتواصل بين األطفال حتى ال يشعروا بالعزلة.

يستغرق ألكالس مييت فقط  20دقيقة وفيما يلي أألوقات المخصصة لكل صف
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الصف

الوقت

البيب
ر

9.00am

الصف أألول

9.30am

W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au

E: office@goodsam.catholic.edu.au

يتم إرسال رابط لالنضمام يبدو كهذا

الثان
الصف ي

10.00am

الصف الثالث

10.30am

الصف الرابع

11.30pm

الصف الخامس

12.00pm

الصف السادس

12:30pm

كل يوم لدخول كالس مييت فقط اضغط على الرابط

لن نوزع أجهزة (أجهزة آيباد  ،أجهزة كمبيوتر محمولة) لالستخدام خالل فترة اإلغالق القصيرة هذه.
يرجى مالحظة ما يلي:
• سيستمر برنامج الرعاية قبل وبعد الرعاية الخاص بنا في العمل خالل فترة اإلغالق.
• أليكون هناك بلي كروب أثناء اإلغالق
• ال يكون هناك دروس تعليم الكبار أثناء اإلغالق
اإلشراف المدرسي
أثناء اإلغالق  ،تكون المدرسة قادرة فقط على توفير اإلشراف من أجل:
• األطفال الذين يعمل آباؤهم في إحدى الصناعات األساسية المستمرة المحددة.
• األطفال الضعفاء
ضا إحدى الفئتين السابقتين  ،أو حيث تعاني األسرة من ضغوط شديدة.
• األطفال ذوو اإلعاقة الذين يناسبون أي ً
إذا كان يجب عليك إرسال طفلك (أطفالك) إلى المدرسة في أي يوم من األيام المذكورة أعاله  ،فيجب عليك تسجيل
طفلك باستخدام نموذج طلب التعلم في المدرسة المتاح على  Skoolbag.لن يتم قبول األطفال ما لم يتم تسجيلهم.
إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص تشغيل المدرسة أثناء اإلغالق  ،فال تتردد في االتصال بي .سأستمر في إعالمك في
حالة وجود أي تغييرات على القيود.
مع تحيات
بول سيدينري
مدير المدرسة
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