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Friday, 29 October 2021
On the feast of All Saints, 1st November,
we honor those men and women who—
whether they’ve been canonized or not—
have led lives of heroic virtue that set an
example for all Christians. Saints are big
dreamers. They believe that with God on
their side, no one and nothing can stop
them. Saints are go-getters. They don’t
wait for someone else to do good first;
they jump right in. Saints are lovebringers. They try to see Christ in every
person and every situation. Saints tell us

what matters most in life is not what we earn or own, not the job we have or the people we know. What
really matters is how much we love God, others, and ourselves, and how well we show that love in all we do.
Prayer for All Saints Day
They left their mark on the earth for you, for us, for our children to come.
Thank you, God, for the tremendous sacrifices made by those who have gone before us.
Bless the memories of your saints, God.
May we learn how to walk wisely from their examples of faith, dedication, worship, and love. Amen

Dear Parents and Carers,
Well, we have certainly had it all during the past few months- coronavirus, earthquake and now gale force winds!
Thank you for your cooperation this morning; as always our first priority is safeguarding the children’s wellbeing. I
hope that you and your family have not been adversely affected by today’s winds. I understand that some homes
lost power and some were also damaged by falling trees. Fortunately, other than fallen branches and trees, the
school escaped any serious damage.

ALL CLASSES RETURN TO SCHOOL NEXT WEEK
On Monday we welcome back to school all children, across all the year levels. It will be fabulous to have everyone
back at again and get back into our normal routines.
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I could not be prouder of the way in which the children have been transitioning back over the past two weeks. The
children have come back with enthusiasm, full of energy and great joy. So, I am looking forward to having everyone
back and no further interruptions for the remainder of the year.
Monday
1 November

Tuesday
2 November

ALL YEAR LEVELS
RETURN TODAY
NO REMOTE
LEARNING

Wednesday
3 November

Thursday
4 November

Friday
5 November

ALL YEAR LEVELS ONSITE
NO SCHOOL TODAY
NO REMOTE LEARNING
PUBLIC HOLIDAY
PLEASE RETURN IPAD/LAPTOP TO SCHOOL

PLEASE RETURN
IPAD/LAPTOP

RETURN OF IPADS AND LAPTOPS
With remote learning now coming to an end, I ask that families who were loaned
an ipad and/or laptop, please return it to school.

●

To assist us with the return process please ensure that your child returns:
●
the ipad/laptop in a bag labelled with your his or her name and class
●
the charger and charging cable
the ipad/laptop to his/her class, not the school office.

CONFIRMATION OF 2022 ENROLMENT
It's that time of year when we turn our attention to organising for the year ahead.
I ask that you complete the attached form by clicking on the link below, as the information collected will enable us
to plan and organise class groups for 2022.
https://forms.gle/FL8zNeDkxtXbSMkA9
Note: You do not need to provide information for children who are currently in Year 6.
Please submit the form by no later than Monday, 1 November 2021.

UPDATED COVID SAFE SETTINGS
While we are now beginning to enjoy the increased relaxation of community restrictions, it is most important that
we continue to be a COVIDSafe school.
We continue to follow all the safety requirements for schools as we have done throughout the year.
The following table details our Schools COVIDSafe settings as of Monday 1 November:
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●

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 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.

Staff

Face
Masks

Children

Parents,
carers,
visitors

Hygiene

Social distancing

Ventilation and outdoor
learning spaces

QR Code Check In

All parents, carers, and visitors to the school site must wear a face mask
● while indoors (unless a lawful exemption applies).
● and outdoors whenever physical distancing is not possible.
●

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

●

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

●

Maintaining physical distancing wherever possible.

●

Density limits apply across the school building.

●

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

●

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.

●

All parents and carers must check in using the QR code system when
entering a school building.
Visitors to school grounds must comply with vaccination requirements,
density limits, face mask requirements, QR code check-ins and practise
respiratory etiquette and good hand hygiene.

●

●

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.

E: office@goodsam.catholic.edu.au

W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au

T: 9308 6177
3

Melbourne's New COVID Restrictions
From 6pm Friday, 29 October 2021
● Metropolitan Melbourne and Regional Victoria operate under the same COVIDSafe
rules
● 10 people including dependents can visit your home per day
● Up to 30 people including dependants can gather in public outside.
● Indoor community sport open for minimum number required.
● Masks are only required inside.
● Pubs, restaurants and cafes can open for seated service to fully vaccinated people
indoors and non-seated service to up to 500 fully vaccinated people outdoors
● Work from home if you can, but you can go to work if fully vaccinated.
● All students return to school with additional safety measures in-place.
● All retail open.
● Hairdressing, beauty, personal care: Open for fully vaccinated people.

For the full list of Melbourne’s current restrictions please visit
https://www.coronavirus.vic.gov.au/how-we-live.

Wishing you a safe and calm weekend,

Paul Sedunary
Principal
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ألنشرة ألمدرسية
 29تشرين أألو ل 2021
في عيد جميع القديسين  ،األول من تشرين الثاني (نوفمبر)  ،نكرم
أولئك الرجال والنساء الذين عاشوا حياة الفضيلة البطولية  -سواء تم
تقديسهم أم ال  -والتي كانت قدوة لجميع المسيحيين .القديسون حالمون
كبار .يؤمنون أنه بوجود هللا إلى جانبهم  ،ال أحد وال شيء يمكن أن
يوقفهم .القديسون هم رواد .إنهم ال ينتظرون أن يقوم شخص آخر بعمل
الخير أوالً ؛ يقفزون مباشرة .القديسون يجلبون الحب .يحاولون رؤية
المسيح في كل شخص وفي كل موقف .يخبرنا القديسون أن أهم شيء
في الحياة ليس ما نكسبه أو نملكه  ،وليس الوظيفة التي لدينا أو
األشخاص الذين نعرفهم .ما يهم حقًا هو مدى حبنا هلل  ،واآلخرين ،
وأنفسنا  ،وكيف نظهر هذا الحب جيدًا في كل ما نفعله.
صالة في عيد جميع القديسين
لقد تركوا بصمتهم على األرض لك ولنا وألوالدنا في المستقبل.
شكرا لك يا رب على التضحيات الجسيمة التي قدمها من سبقونا.
بارك يارب ذكرى قديسيك
لنتعلم كيف نسير بحكمة ونتعلم منهم كمثال اإليمان والتفاني والعبادة والمحبة .آمين
أعزائي أولياء األمور ومقدمي الرعاية ،
حسنًا  ،لقد مرينا بالتأكيد ومن خالل األشهر القليلة الماضية بالكثير من أألحداث  -فيروس كورونا والزلزال و أآلن الرياح والعاصفة
القوية !
شكرا لتعاونكم هذا الصباح .فسالمة أألطفال هي اولويتنا دائما ً  .اتمنى أن رياح اليوم لم تتأثر عليك سلبيا ً  .أفهم أن بعض المنازل انقطع
عنها الكهرباء وبعضها تضرر أيضًا بسبب تساقط األشجار .لحسن الحظ  ،بخالف سقوط األغصان واألشجار  ،نجت المدرسة من أي
أضرار جسيمة.

تعود جميع الفصول إلى المدرسة في األسبوع التالي
نرحب بعودة جميع أألطفال ومن جميع ألمراحل الدراسية إلى ألمدرسة يوم االثنين القادم .سيكون من الرائع عودة الجميع مرة أخرى
والعودة إلى روتيننا المعتاد.
ال يمكنني أن أكون أكثر فخرا ً بالطريقة التي عاد بها األطفال خالل األسبوعين الماضيين .لقد عاد األطفال بحماس مفعمين بالحيوية وبفرح
عظيم .لذا  ،فإنني أتطلع إلى عودة الجميع وعدم االنقطاعات في الفترة المتبقية من العام.
ألجمعة
5 November

الخميس
4 November

أألربعاء
3 November

ألثالثاء
2 November

عودة جميع ألصفوف

عودة جميع ألصفوف
اليوجد تعلم عن بعد
ألرجاء إعادة جهاز آيباد أو البتوب إل ألمدرسة
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ن
ألثني
أ
1 November

عطلة رسمية بمناسبة
كاس ملبورن للفروسية

اليوجد تعلم عن بعد
ألرجاء إعادة جهاز آيباد أو
البتوب إل ألمدرسة
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إعادة أألجهزة ألمستعارة من ألمدرسة ( آيباد وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ( البتوب ) )
مع اقتراب انتهاء التعلم عن بعد  ،أطلب من جميع ألعوائل التي تم إقراضها جهاز آيباد أو كمبيوتر محمول إعادته إلى المدرسة.
لمساعدتنا في عملية أألرجاع  ،يرجى التأكد أن طفلك يعيد :
•
•
•

جهاز آيباد أو الكمبيوتر المحمول في حقيبة مكتوب عليها اسمه و صفه
الشاحنة وكابل الشاحنة
يتم تسليمه من قبل الطفل إلى معلمة صفه وليس إدارة ألمدرسة .

تأكيد تسجيل طفلك في مدرسة كود سامرتن لعام 2022
إنه ذلك الوقت من العام الذي نوجه فيه انتباهنا إلى التنظيم للعام المقبل.
أطلب منك إكمال ألستمالرة المرفقة من خالل النقر على الرابط أدناه  ،حيث إن المعلومات التي تم جمعها ستمكننا من تخطيط وتنظيم
صفوف الدراسة لعام .https://forms.gle/FL8zNeDkxtXbSMkA9 2022
مالحظة :لست بحاجة إلى تقديم معلومات لألطفال الموجودين حاليًا في الصف السادس
يرجى أألجابة على أألستمارة في موعد أقصاه يوم االثنين  1 ،تشرين ألثاني .2021
ضمان العودة اآلمنة إلى المدرسة بسبب فيروس كورونا
ليس لدي أدنى شك في أن العديد من اآلباء يشعرون ببعض القلق بشأن عودة أطفالهم إلى المدرسة بينما ال يزال 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.
إجراءاتنا الرئيسية حول كوفيد آمن هي كالتالي :
●

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

●

المعلمون غير مطالبين بارتداء أقنعة الوجه أثناء التدريس.

●

يجب على األطفال في الصفوف من  3إلى  6ارتداء كمامة ألوجه أثناء تواجدهم في المدرسة.
ال يلزم ارتداؤها أثناء الخروج للعب .

●

من المستحسن أن يرتدي األطفال في المرحلة ألتاسيسية (بريب) حتى الصف الثاني قناع وجه
أثناء تواجدهم في المدرسة.

●

يجب على جميع أولياء أألمور ومقدمي الرعاية وزوار موقع المدرسة ارتداء قناع للوجه في
الداخل والخارج أثناء التواجد في موقع المدرسة (ما لم يتم تطبيق استثناء قانوني).

•
•
•
•
•

تم تركيب محطات غسيل األيدي في جميع أنحاء المدرسة.
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.

ألتعقيم و النظافة

●

سيكون االختالط بين الصفوف محدودًا (في الهواء الطلق فقط).

التباعد األجتماعي

T: 9308 6177
6

W: www.gsroxburghpark.catholic.edu.au

ألموظفين

أألطفال

كمامة ألوجه

أولياء األمور و
الزوار
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●
●
●
●

الحفاظ على التباعد األجسدي حيثما أمكن ذلك.
تحديد عدد الزوار .
تحديد الكثافة السكانية عبر مبنى المدرسة.
تم وضع روتين معدل أليصال و أستالم أألطفال للحد من أألختالط .

●
●
●
●
●

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

●

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

●

يجب أن يتلقى جميع الموظفين العاملين في مدرستنا جرعتهم األولى بحلول  18أكتوبر وأن يتم
تطعيمهم بالكامل بحلول  29نوفمبر.

التهوية وأماكن التعلم في الهواء
الطلق

اللقاح

قيود كوفيد الجديدة في ملبورن
من الساعة  6مسا ًء يوم الجمعة  29تشرين أألول 2021
• تعمل ملبورن ومناطق فكتوريا اإلقليمية وفقًا لقواعد كوفيد أآلمنة نفسها
• يمكن لـ  10أشخاص فقط بما في ذلك أألطفال زيارة منزلك يوميًا
صا بمن فيهم األطفال التجمع في األماكن العامة بالخارج.
• يمكن لما يصل إلى  30شخ ً
• رياضة جماعية داخلية مفتوحة للحد األدنى من العدد المطلوب.
• األقنعة مطلوبة فقط في الداخل.
• يمكن أن تفتح الحانات والمطاعم والمقاهي لخدمة الجلوس لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل في الداخل
وغير الجالسين لما يصل إلى  500شخص تم تطعيمهم بالكامل في الهواء الطلق.
• اعمل من المنزل إذا استطعت  ،ولكن يمكنك الذهاب إلى العمل إذا تم تطعيمك بالكامل.
• عودة جميع الطالب إلى المدرسة مع وجود تدابير أمان إضافية في المكان.
• جميع أألسواق مفتوحة.
• جميع صالونات ألحالقة والتجميل مفتوحة لألشخاص الملقحين بالكامل.
• للحصول على القائمة الكاملة للقيود الحالية في ملبورن  ،يرجى زيارة
https://www.coronavirus.vic.gov.au/how-we-live
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