
 

Dear Parents and Carers, 

Return of Year 3 and 4 Children to School 

We are very excited to be welcoming our wonderful Year 3 and 4 children back to school tomorrow.  The 
children have been greatly missed by us all. 

Your child’s return to school plan now look like this: 

Tuesday, 26 October:  Year 3 & 4 at school  

Wednesday, 27 October: Year 3 & 4 at school  

Thursday, 28 October:  Year 3 & 4 Learning at home 

Friday, 29 October:  Year 3 & 4 Learning at home 

Monday, 1 November:  All year levels at school 

Is it Safe for my child to return to school? 

Yes, it is safe for your child to return to school.   

We have put in place every COVIDSafe measure required of the school.  I have included a summary of our 
COVIDSafe plan with this bulletin.   

We will continue to take a very cautious approach and remain vigilant in monitoring the implementation of the 
systems we have in place. 

What will happen if I don’t send my child to school on the days they are scheduled to attend? 

Children are expected to attend school on the days that are scheduled for their year level.  Remote learning will 
not be provided for children on the days their  year level is at school.  

Pack right:  Pack your child’s school bag together with them.  This is a great opportunity to talk together about 
how they are feeling.  

Your child will need to bring with them: a drink bottle (water is best), a morning tea snack, lunch and their 
school hat.  The hat is very important because the children will be outside often during the day.   If your child 
does not have a school hat, they can wear another type of hat for the time being. 

Drop Off and Pick Up We are using a modified routine for drop-off and pick up .  These changes have been 
put in place to ensure the children’s safety and wellbeing. 

The key points are: 

● Children are not allowed to be dropped off at school prior to 8.30am. 

● Parents/carers are not permitted to enter the school yard beyond the main gates. 

● All adults and children aged 12 years and over,  must wear a face mask while in the car park, drop-off 
and pick-up areas. 

The Northern Gate (Gate 11 ), near Patullos Lane Oval Reserve will also be open. Please ensure your child knows 
what gate you will be picking them up from. 



The Eastern Gate closest to the year 4 classes will remain closed until further notice. 

Face Masks Years 3 and 4 

The return to school plan requires children in Years 3-6 to wear a face mask while at school.  The children only 
need to wear a mask while inside. 

There are two mask options available to you: 

OPTION 1: FAMILY PROVIDES THEIR CHILD WITH A CLOTH MASK 

Families are encouraged to provide their children with a washable cloth face mask.   

You must also provide your child with a plastic zip-lock bag which can be used to store the face mask when it is 
not being worn. 

If you choose to take this option, you must ensure that your child takes the face mask home each afternoon so 
that it can be washed. 

Cloth face masks must be washed each day. 

OPTION 2: THE SCHOOL PROVIDES DISPOSABLE FACE MASKS FOR THE CHILDREN TO WEAR   

The children will be provided with three disposable face masks throughout the day as follows: 

1. Upon entry to the class at the beginning of the day. 

2. Upon entry to the class after morning recess. 

3. Upon entry to the class after the lunch break. 

The children will dispose of their masks before leaving their classroom at the end of each session.   

Special bins have been placed in rooms for this purpose. 

FACE MASK EXEMPTIONS 

Children in years 3 and 4 may be exempted from wearing a mask for the following reasons: 

● The child has a physical disability or condition and is not required to wear a face mask because the 
disability or condition means it would not be suitable.  

● The child has a mental disability or condition and is not required to wear a face mask because the 
disability or condition means it would not be suitable.  

If you believe that your child should be exempted from wearing a face mask while at school, you must notify 
the school in writing using the face mask exemption form which is available on Skoolbag and from the School 
Office.  

A copy of the form is also included with this letter. 

Yours sincerely, 

 

 

Paul Sedunary 

Principal 

 

 



YEARS 3 AND 4  

REQUEST FOR FACE MASK EXEMPTION 

 

Child’s Name: ______________________________________  Child’s Class:  __________________________ 

 

Dear Mr Sedunary,  

I wish my child to be exempted from wearing a face mask at school as: (please tick the appropriate box) 

● My child has a physical disability or condition and is not required to wear a face mask because the 

disability or condition means it would not be suitable.  

● My child has a mental disability or condition and is not required to wear a face mask because the 

disability or condition means it would not be suitable.  

 

Parent’s Name (please print): _________________________________________________  

 

Parent’s signature: _________________________________________________  Date: _______ October 2021 

  



Ensuring a COVIDSafe Return to School 

Please be assured that throughout the pandemic we have done, and will continue to do, everything in our 

power to keep you and your family safe. 

Our key COVIDSafe measures are: 

Face 
Masks 

Staff 

● All school staff are required to wear a face mask, unless an exemption 
applies.   

● Teachers are not required to wear a face mask while teaching. 

Children 

● Children in Years 3 to 6 must wear a mask while indoors at school.  They do 
not need to be worn while outside in the playground.   

● It is recommended that children in Prep to Year 2 wear a face mask while 
indoors at school.   

Parents, 
carers, 
visitors 

● All parents, carers, and visitors to the school site must wear a face mask 
both indoors and outdoors while on the school site (unless a lawful 
exemption applies). 

Hygiene 

● Hand washing stations have been installed across the school. 

● Hand sanitiser stations have been installed in every classroom. 

● Handwashing occurs regularly throughout the day. 

● Daily cleaning of the school. 

● Children displaying even the mildest of symptoms will be sent home and 
should get tested 

Social distancing 

● Mixing of year levels will be limited (outdoors only). 

● Maintaining physical distancing wherever possible. 

● Limited access to the school site to visitors. 

● Density limits apply across the school building. 

● A modified drop-off/pick-up routine is in place to limit mixing. 

Ventilation and outdoor 
learning spaces 

● Ventilation maximised by opening doors and windows throughout the day 

● Outdoor furniture has been installed throughout the school to enable 
outdoor learning. 

● Wherever possible classes will use outdoor learning spaces. 

● Air purifiers have been purchased and installed in high volume areas and 
the First Aid Room. 

● We are yet to receive the air purifiers for classrooms to be provided by the 
State Government.    

Vaccination 

● Getting vaccinated is the best way to be protected from and prevent the 
spread of COVID-19. 

● All staff working in our school are required to have received their first dose 
by 18 October and be fully vaccinated by 29 November. 

 

 



 

 ألعزاء أولياء األمور  أ

 

 إلى المدرسة   ابعو الرعودة صفوف الثالث 

لقد افتقدنا    في الصف االثلث و ألرابع  نحن متحمسون للغاية للترحيب بأطفالنا الرائعين   للعودة إلى المدرسة غدًا. 

 راً. جميعًا األطفال كثي

 المدرسة اآلن كما يلي: تبدو خطة عودة طفلك إلى 

 مدرسة ع في الو ألرابثالث تواجد طالب الفص ألن أألول                  تشري  26ثاء ، ألثال

 ثالث و الرابع في ألمدرسة د طالب الصف الجتشرين أألول                  توا 27ألربعاء أ

 في ألبيت عن بعد و الرابع  لث يتعلم طالب ألصف ألثا     ألول             تشرين ا  28ألخميس 

 في ألبيت عن بعد و الرابع  لث يتعلم طالب ألصف ألثا     ألول             تشرين ا   29ة الجمع

 إلى الدوام المدرسي لثاني                 عودة جميع الصفوف من تشرين أ 1ثنين أأل

 

 ؟ أمنة طفلي إلى المدرسةعودة هل 

 .نعم ، من اآلمن أن يعود طفلك إلى المدرسة

بمدرستنا  الخاصة   كوفيد أمنة  مطلوب من المدرسة. لقد قمت بتضمين ملخص لخطةألتدابير أألمنة أللقد وضعنا كل 

 .هذه النشرةفي 

 سنواصل اتباع نهج حذر للغاية وسنظل يقظين في مراقبة تنفيذ األنظمة التي لدينا. 

 أرسل طفلي إلى المدرسة في األيام التي من المقرر أن يحضرها؟ماذا سيحدث إذا لم  

عن بعد لألطفال في سوف ال يكون أي تعلم . أن يحضر جميع أألطفال أألمدرسة في أأليام المقررة لهم من المتوقع 

 ألتي من المقرر أن يكونوا في المدرسة .  األيام 

 .المدرسة بغياب طفلهمإعالم في حالة عدم حضور الطفل في هذه األيام ، يجب على اآلباء ومقدمي الرعاية 



 .هذه فرصة رائعة للتحدث معًا عن شعورهمو  معه فلك المدرسية حقيبة طقم بتحضير  حضير حقيبة ألطالب : ت

سيحتاج طفلك إلى إحضار: زجاجة مشروب )الماء هو األفضل( ووجبة خفيفة وغداء وقبعة مدرسته. القبعة مهمة 

ع آخر جدًا ألن األطفال سيكونون بالخارج كثيًرا أثناء النهار. إذا لم يكن لدى طفلك قبعة مدرسية ، يمكنه ارتداء نو 

 .من القبعات في الوقت الحالي

 

 الروتين اليومي أليصال واستالم أألطفال من المدرسة  

األسبوع المقبل. تم وضع هذه التغييرات لضمان سالمة األطفال   منذ آخر يرجى مالحظة أننا نستخدم روتينًا 

 .ورفاهيتهم

 :النقاط الرئيسية هي 

 .صباًحا 8:30ال يُسمح بتوصيل األطفال إلى المدرسة قبل الساعة  •

 .ال يُسمح لآلباء / مقدمي الرعاية بدخول ساحة المدرسة خارج البوابات الرئيسية •

عاًما فأكثر ارتداء قناع وجه أثناء تواجدهم في    12م  يجب على جميع البالغين واألطفال الذين تبلغ أعماره •

 التوصيل و أألستالم . موقف السيارات ومناطق 

 .منها تستلمهرجى التأكد من أن طفلك يعرف البوابة التي سوف ي( ، 11سيتم أيًضا فتح البوابة الشمالية )البوابة  

 مغلقة حتى إشعار آخر. صف الرابع صفوف الستظل البوابة الشرقية األقرب إلى 

 

 ألصف ألثالث إلى ألصف ألسادس أقنعة الوجه لألطفال من 

ارتداء قناع الوجه أثناء وجودهم في المدرسة.   6-3تتطلب خطة العودة إلى المدرسة من األطفال في الصفوف 

 .األطفال فقط إلى ارتداء قناع أثناء وجودهم في الداخليحتاج 

 متاحان لك ألرتداء ألقناع: يوجد خياران 

 : تزود األسرة طفلها بقناع من القماشأألولالخيار

 .يتم تشجيع العائالت على تزويد أطفالهم بقناع وجه من القماش قابل للغسل

مكن استخدامه لتخزين قناع الوجه عندما ال لتحكم بسده مباألمكان ايجب عليك أيًضا تزويد طفلك بكيس بالستيكي 

 .يتم ارتداؤه

إذا اخترت اتخاذ هذا الخيار ، فيجب عليك التأكد من أن طفلك يأخذ قناع الوجه إلى المنزل بعد ظهر كل يوم حتى 

 .يمكن غسله

 .يجب غسل أقنعة الوجه القماشية كل يوم

 

 

 



 أقنعة للوجه يمكن التخلص منها لألطفال   : توفر المدرسةألثاني الخيار

 :سيتم تزويد األطفال بثالثة أقنعة وجه يمكن التخلص منها على مدار اليوم على النحو التالي

 .في بداية اليومألصف عند دخول  .1

 .الفرصة الصباحية األولى بعد الصف ند دخول ع .2

 .بعد استراحة الغداءلصف عند دخول ا .3

 .في نهاية كل جلسةألصف هم قبل مغادرة تأقنع سيتخلص األطفال من 

 .لهذا الغرض الصفوف تم وضع صناديق خاصة في 

 

 لألطفال  أقنعة الوجهأرتداء إعفاء 

 :من ارتداء الكمامة لألسباب التاليةمن ألصف ألثالث إلى الصف ألسادس يجوز إعفاء األطفال 

ه غير مالئم  وال يُطلب منه ارتداء قناع للوجه ألن مرضية  إذا كان الطفل يعاني من إعاقة جسدية أو حالة  •

 لألعاقة أو ألحالة المرضية . 

ه غير مالئم للحالة أو  يُطلب منه ارتداء قناع للوجه ألنإذا كان الطفل يعاني من إعاقة أو حالة ذهنية وال  •

 أألعاقة الذهنية .  

 المدرسة إعالم  عليك فيجب  ، المدرسة  في وجوده  أثناء الوجه قناع ارتداء من طفلك إعفاء يجب  أنه د تعتق كنت إذا 

 إرفاقومن مكتب المدرسة. تم المتوفر في تطبيق سكول باك أقناع الوجه أألعفاء من أرتداء  نموذج  باستخدام كتابيًا

 .نسخة من النموذج أيًضا في هذه النشرة

 إعفاء ألطالب من أرتداء قناع ألوجه  ة ستمارإ

 

 :_________________ الطفل صف اسم الطفل: ___________________________ 

 ألسيد سيدينيري،  

 أتمنى إعفاء طفلي من ارتداء قناع الوجه في المدرسة على النحو التالي: )يرجى وضع عالمة في المربع المناسب(

عاقة أو  ه غير مناسب لألعاقة جسدية أو حالة صحية وال يُطلب منه ارتداء قناع للوجه ألنيعاني طفلي من إ      

 ألصحية . الحالة 

عاقة أو الحالة  لأل ه غير مناسب يعاني طفلي من إعاقة أو حالة ذهنية وال يُطلب منه ارتداء قناع للوجه ألن     

 ألصحية  

 ________________________ : _____  (باللغة أألنكليزية اسم ولي األمر ) 

   2021تشرين أألول  __ التاريخ: _______ توقيع ولي األمر: ____________________________ 

 

 



 

 ضمان العودة اآلمنة إلى المدرسة بسبب فيروس كورونا 

في أن العديد من اآلباء يشعرون ببعض القلق بشأن عودة أطفالهم إلى المدرسة بينما ال يزال   ليس لدي أدنى شك

فيروس كورونا موجودًا في ملبورن وحولها. يرجى التأكد من أننا طوال فترة الوباء قمنا  وسنواصل القيام بكل ما 

 .في وسعنا للحفاظ على سالمتك أنت وعائلتك

 كوفيد آمن هي كالتالي :   إجراءاتنا الرئيسية حول

 كمامة ألوجه 

 ألموظفين  
 .استثناء عليهم اي  يطلب من جميع موظفي المدرسة ارتداء أقنعة الوجه ، ما لم يطبق ●

 .المعلمون غير مطالبين بارتداء أقنعة الوجه أثناء التدريس ●

 أألطفال 

أثناء تواجدهم في المدرسة.   كمامة ألوجه ارتداء 6إلى  3على األطفال في الصفوف من  يجب   ●

 للعب . ال يلزم ارتداؤها أثناء الخروج 

قناع وجه   الصف الثاني حتى ألتاسيسية )بريب( من المستحسن أن يرتدي األطفال في المرحلة  ●

 .أثناء تواجدهم في المدرسة

أولياء األمور و  
 الزوار  

ومقدمي الرعاية وزوار موقع المدرسة ارتداء قناع للوجه في    جميع أولياء أألمور يجب على  ●

 .الداخل والخارج أثناء التواجد في موقع المدرسة )ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني(

 ألتعقيم و النظافة 

 .المدرسةتم تركيب محطات غسيل األيدي في جميع أنحاء  •

 .تم تركيب محطات معقمات األيدي في كل فصل دراسي •

 .غسل اليدين يحدث بانتظام طوال اليوم •

 .التنظيف اليومي للمدرسة •

سيتم إرسال األطفال الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة إلى منازلهم ويجب إجراء الفحوصات   •

 .  الالزمة لهم

 التباعد األجتماعي 

 .محدودًا )في الهواء الطلق فقط(الصفوف سيكون االختالط بين  ●
 .حيثما أمكن ذلك ألجسدي الحفاظ على التباعد ا ●
 تحديد عدد الزوار .   ●
 .عبر مبنى المدرسة تحديد الكثافة السكانية  ●
 من أألختالط .  للحد  أليصال و أستالم أألطفال  تم وضع روتين معدل  ●

 

الهواء التهوية وأماكن التعلم في 

 الطلق 

 زيادة التهوية عن طريق فتح األبواب والنوافذ طوال اليوم  ●
 .في جميع أنحاء المدرسة لتمكين التعلم في الهواء الطلق  ةتم تركيب أثاث خارجي  ●
 بقدر أألمكان   أماكن التعلم الخارجية الصفوف ستستخدم  ●
 .فة اإلسعافات األوليةتم شراء أجهزة تنقية الهواء وتركيبها في مناطق كبيرة الحجم وفي غر  ●
 .لم نتلق حتى اآلن أجهزة تنقية الهواء للفصول الدراسية التي ستوفرها حكومة الوالية ●

 اللقاح 

 .ومنع انتشاره  19-التطعيم هو أفضل طريقة للحماية من فيروس كوفيد  ●

يتم  أكتوبر وأن  18يجب أن يتلقى جميع الموظفين العاملين في مدرستنا جرعتهم األولى بحلول   ●

 .نوفمبر 29تطعيمهم بالكامل بحلول 

 

 

 


