Special Community Bulletin
No 17/21

Thursday, 5 August 2021

Dear Parents,

Community Lockdown
Earlier this afternoon the Victorian Premier, Daniel Andrews, announced that Victoria will again enter into a sevenday community lockdown commencing at 8.00pm tonight. This will have the following impacts on the school:

1.

TOMORROW, FRIDAY 6 AUGUST

As we now know that this lockdown will last for at least seven days, we need to put in place a more detailed
response to support the children’s learning. To enable this, I require the school staff to use tomorrow as a planning
day. Therefore:
There will be no school tomorrow.
There will be no onsite supervision provided tomorrow.
There will be no remote learning program offered tomorrow.
The before and after school care program (VillageOHSC) will not operate tomorrow.

2.

NEXT WEEK

We will resume remote learning next Monday, 9th August.
Tomorrow afternoon I will provide you with details regarding the remote learning plan for next week.
Before and After School Care will resume on Monday and operate throughout next week as usual.
As we have done for previous lockdowns, onsite supervision will again be offered next week to families who are
essential workers and children who are deemed to be vulnerable. Details for booking in for onsite supervision will
be provided tomorrow afternoon.

3.

FIRST EUCHARIST

Sadly, the celebrations of First Eucharist planned for this Saturday will have to be postponed. I will advise affected
families of alternative arrangements once they have been confirmed with Fr George and the parish team.

4.

CONFIRMATION SIGN-UP WEEKEND

As there will be no parish masses held this weekend, families of Confirmation candidates will not need to attend a
mass for Confirmation Sign Up. I will advise affected families of alternative arrangements once they have been
confirmed with Fr George and the parish team
Yours sincerely,

Paul Sedunary
Principal

E: office@goodsam.catholic.edu.au

W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au

T: 9308 6177
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نشرة مدرسية خاصة
أألعزاء أولياء األمور
 5آب 2021

إغالق المجتمع
في وقت سابق من ظهر هذا اليوم  ،أعلن رئيس وزراء فكتوريا  ،دانيال أندروز  ،أن فيكتوريا ستدخل مرة أخرى في
إغالق المجتمع لمدة سبعة أيام بد ًءا من الساعة  8.00مسا ًء .سيكون لذلك التأثيرات التالية على المدرسة:
 .1غدًا  ،الجمعة  6أب
نظرا ألننا نعلم اآلن أن هذا اإلغالق سيستمر لمدة سبعة أيام على األقل  ،فنحن بحاجة إلى وضع استجابة أكثر تفصيالً
ً
ً
لدعم تعلم األطفال .لتمكين ذلك  ،أطلب من الكادر التعليمي ان تحدد غدا لوضع خطة تعليمية  .وبالتالي:
ال يوجد دوام مدرسي غدا ً الجمعة .
لن يكون هناك إشراف مطلقا ً على ألطالب غدا ً ألجمعة .
اليوجد تعلم عن بعد (في ألبيت) غدا ً .
لن يعمل برنامج الرعاية قبل وبعد المدرسة ) (VillageOHSCغدًا.
 .2األسبوع المقبل
سنستأنف التعلم عن بعد يوم االثنين القادم  9آب
بعد ظهر الغد  ،سأزودك بالتفاصيل المتعلقة بخطة التعلم عن بعد لألسبوع المقبل.
ستستأنف الرعاية قبل وبعد المدرسة يوم االثنين وستعمل طوال األسبوع المقبل كالمعتاد.
كما فعلنا مع عمليات اإلغالق السابقة  ،سيتم تقديم اإلشراف في الموقع مرة أخرى األسبوع المقبل للعائالت التي تعتبر
عاملين أساسيين واألطفال الذين يعتبرون معرضين للخطر .سيتم تقديم تفاصيل الحجز لإلشراف في الموقع بعد ظهر غد.
 .3القربان المقدس األول
لألسف  ،يجب تأجيل احتفاالت القربان المقدس األولى المخطط لها يوم السبت .سوف أعلم العائالت بترتيبات بديلة بمجرد
تأكيدها مع األب جورج وفريق الرعية.
مع تحيات
بول سيدينيري
مدير المدرسة
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