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No 1/22                                  1 February 2022  

 

A Blessing for Our Journey  

Bless us, Gracious Companion, 
With the fire of love 
As we commence our journey of the year ahead. 
 
Enliven us with: 

❖ the compassion of God to motivate us; 
❖ the justice of God to inspire us; and 
❖ the mercy of God to encourage us. 
 
Bless us with listening ears and open eyes to the 
needs of each other, and responsive hearts and 
hands that reach out with care. 
 
May the blessings of our God 

Surround us always 
So that we may enjoy the fullness of life. 
 
Amen 

  
 Community Bulletin  
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FROM THE PRINCIPAL 

Dear Parents and Carers, 

 
Welcome to the 2022 school year! 
 
Despite the ever present challenges of COVID  am full of hope for the year ahead 
and look forward to what will hopefully be a year without disruption.  Throughout 
last year we showed that when we are united as a faith filled community we can 
manage any challenge that may arise.   
 
Our school community is full of energy and optimism. 
 
You can be assured that our commitment to every child’s learning and 
development is unwavering, as our dream for every child is a life fully lived. 
 
The foundation for the ongoing development of Good Samaritan are our steadfast 
commitments: 
 
 

● We honour the sacred dignity of each child. 

● We are driven by a deep belief that every child is capable of successful 
learning. 

● We are focused on achieving the highest standards possible for each child 
to ensure maximum progress and growth.  

● We understand that although children are at different stages in their 
learning and may be progressing at different rates, every child is capable 
of learning successfully if given the appropriate learning opportunities 
and necessary support. 

● We nurture family and community partnerships to support and empower 
positive parent engagement, and bring together family and community 
resources to enrich student learning and wellbeing. 

Victorian Government Back To School Plan - Rapid Antigen 

Tests 

The Victorian Government has announced some new measures for the beginning of the 2022 school year across all 

Victorian schools which include free rapid antigen tests 

Free rapid antigen tests will be available to all families for the first four weeks of Term 1 2022. 

The Department of Health is strongly recommending that students complete a test twice a week to help proactively 

identify any cases, reducing the risks of an outbreak. 
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We have been supplied with tests by the Victorian Government – you do not need to buy your own.   

Parents can collect the testing kits for the first two weeks of 

term from our Jericho Community Learning Village during 

the remainder of this week. Parents will be able to collect a 

second pack of tests at the beginning of week 3. 

The children will do the tests at home; you only need to report 

their result if it is COVID-positive.  

You must report a COVID-positive result to the school by 

phone.  This is so that we can support students, record that 

they will be absent while in 7-day isolation, and let the rest of 

the school community know there has been a positive case onsite and that they should monitor for symptoms 

The school staff are also completing their own rapid antigen tests twice weekly at home during the first four weeks 
of term.  

We Welcome New and Returning School Staff  

This year we also welcome the following new and returning staff members to our school: 

Sonya Brennan - Foundation 6 Red Home Group Teacher.  Sonya is a gifted teacher and skilled professional, who 
brings with her a wealth of experience from working across a range of school settings.  We are blessed to have her 
join our community.  

Briony Kellet - Years 1/2 Blue Home Group Teacher.  Briony has previously worked at Good Samaritan as a casual 
relief teacher.  We were so impressed with her we asked her to join our team on a full time basis.  I am thrilled she 
said yes!   

Oscar Elias - Year 1/2 White Home Group Teacher.  Oscar is a graduate teacher who commenced with us late in 
term 4.  In a very short time Oscar has already demonstrated what a committed and caring teacher she is.  We are 
very fortunate to have her on our team. 

Justin DeJong -  Year 4 Gold Home Group Teacher.  Justin is a graduate teacher who brings with him a range of 
experience working with young people.   This experience, coupled with his recent studies, have set Justin up for a 
very successful career ahead.   We are very fortunate to have him on our team. 

We also welcome back two of our much loved members of staff Sarah Torre and Cinzia Caruanafrom parental leave.  
It’s great to have them back! 

I am sure that you will join me in making everyone feel welcomed and part of this wonderful community. 

A COVIDSafe School 

Included with this bulletin is a copy of the school's current COVIDSafe Guidelines.   

Please note that there are a number of changes that reflect the current reduced risk of community transmission.  
While that is the case, it is still important that we are all vigilant in following the community safety measures that 
are in place. 

I ask that you carefully read the guidelines so that you are aware of your responsibilities and that of all families at 
the school.  Your continued cooperation is greatly appreciated. 

I look forward to seeing you throughout the term. 
 
God bless, 

PAUL SEDUNARY 
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Principal 

 

SCHOOL NEWS 

 

MORNING DROP-OFF   

The school gates are opened at 8.30am 

Children are not to be at school prior to 8.30am.   

Any child who arrives at school prior to 8.30 will be sent to before school care and the child’s 
family will be charged the full session amount. 

Parents and family members are now permitted to enter the school grounds but may not 
enter  classrooms. 

 Please avoid gathering in groups while waiting for your child. 
 
Keep your distance – stay 1.5 metres away from people where you can. 

 

AFTERNOON PICK-UP   

The school gates will open at 3.10pm.   

Parents and family members are now permitted to enter the school grounds but may not 
enter  classrooms. 

Keep your distance – stay 1.5 metres away from people where you can. 
 
Please avoid gathering in groups while waiting for your child. 
 

2022 School Fees 

Later this week all families will receive the 2022 Fee Agreement.  You are asked to complete this and return it to 
school by no later than Friday 18 February. 
 
The box below outlines the school fees for 2022.  You will note that while the family fee is unchanged, student levy has 
increased by $10.00 across all year levels. 

Family Fee  

The family fee structure for 2022 will remain unchanged as follows:  $1500.00 per family 

Student Levy  

The student levy for 2022 has been increased by $10.00 at each year level: 

Foundation to Year 2: $310 per child  (pays for all program costs and excursions) 

Years 3 and 4:  $340 per child  (pays for all program costs and excursions) 

Years 5 and 6:  $635 per child  (pays for all program costs, excursions and camp) 

 

School Fee Support 

In 2022, the School will be able to offer more financial support to families through a new concessional (reduced) fee 
structure. 

8:30 

3:10 
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Reduced school fees are available to any family that meets the following eligibility criteria: 

● of Aboriginal or Torres Strait Islander heritage 

● holding an Health Care Card and eligible for CSEF 

● experiencing severe financial hardship 

● holding a DVA Gold Card 

The reduced fees is automatic for a parent/guardian/carer responsible for the school fees who holds the eligible card 
listed above.  A CSEF application must be submitted for a concession to be granted. 

The concessional (reduced) school fees for eligible families are: 

1 child:   $15 per child per week, direct debit ($780 per year or $195 per term) 

2 children:  $23 for the family per week, direct debit ($1,196 per year, or $299 per term) 

3+ children:  $30 for the family per week, direct debit ($1,560 per year, or $390 per term) 

The above fees cover both the family fee and student levies. 

 
Families who seek to wish to access the concessional fee structure must: 

1. Meet one or more of the eligibility criteria listed above. 

2. Commit to making weekly direct debit payments as described above. 

3. Apply using the application form available from the school office. 

4. Submit the application form by no later than Friday, 18 February 2022. (late applications will not be accepted) 
 
Families who wish to apply for the reduced fee due to severe financial hardship will need to make an appointment to 
discuss their application with me. 
Should you have any question about the payment of fees and levies please contact our school Business Manager, 
Linda Eaton ( E: accounts@goodsam.catholic.edu.au  or  T: 9308 6177) 
 

Family Handbook 

Next week all families will receive a copy of the 2022 Family Handbook.  This Family Handbook will also be made 
available from the school website (https://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au). 
 
The Family Handbook will include the calendar of planned events for the year as well as detailed information about 
school procedures and structures. 
As always, should you have any questions, please do not hesitate to contact me at 
principal@goodsam.catholic.edu.au or call 9308 6177. 

 
School Uniform  

A reminder that the Uniform Shop is now open each week of the school term at the following times: 

Monday 2:30 - 4:00pm and Wednesday 8:30 - 10:00am 

 

There is no longer a defined winter/summer uniform.  Children may wear any of the daily wear items of 

clothing listed below.  The sports uniform may only be worn on designated sports days.  

mailto:office@goodsam.catholic.edu.au
http://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au/
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The daily uniform is selected from the following items 

● Good Samaritan polo shirt (short sleeve)  

● Good Samaritan polo shirt (long sleeve)  

● Good Samaritan school shorts or trousers 

● Good Samaritan bomber jacket 

● Good Samaritan summer dress (girls) 

● Good Samaritan tunic (girls) 

● School wide brim hat (Terms 1 and 4) 

● White socks 

● Dark blue tights  

● Black school shoes  

● Good Samaritan wet weather jacket (optional) 

● Good Samaritan scarf (optional) 

● Good Samaritan beanie (optional) 

GOOD SAMARITAN  COVIDSAFE GUIDELINES

 

The following directions detail the measures that have been put in place to protect the health and wellbeing of 
all members of our school community. They reflect the current health advice provided by the Department of 
Health and Human Services and the Catholic Education Commision of Victoria. 

 

RAPID ANTIGEN TESTING 

Free rapid antigen tests will be made available for all staff and students in Victorian schools for the first four weeks 
of Term 1 2022.  Rapid antigen testing will be voluntary for all school students and staff. 

SICK OR UNWELL CHILDREN 

 

 
If your child is ill or is feeling unwell, they must not attend school.  
 
Unwell children must remain home and seek medical advice if required. 
 

 

School trousers 

 

Bomber Jacket 

 

Summer dress 

 

School shorts 

 

Short sleeve 
polo 

 

School hat 

 
socks 

 

Long sleeve polo 
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STAY HOME  
If you are unwell 

Any child who presents at school as either sick or unwell, no matter how mild their 
symptoms, will be sent home. 

 

VISITING THE SCHOOL 

Parents and carers must be fully vaccinated (had two doses of a COVID-19 vaccine) or have a valid medical 

exception (with limited exceptions) to enter school buildings. 

If you need to visit the School for any reason please: 

 

Wear a face mask when indoors(must cover nose and mouth) 

 

Sanitise your hands upon arrival 

  

Keep your distance 

 
Register your attendance 

FACE MASKS 

Children in Years 3 - 6 must wear a face mask indoors at school, and while attending Outside School Hours Care 
(OSHC) programs, unless a lawful exception applies.  

Children must wear face masks even if vaccinated.  

Children are not required to wear masks outside 

WASHING AND SANITISING HANDS 

The children will be required to wash/sanitise their hands: 

● Upon every entry to the classroom (for example: at the start of the day, after going 

to the toilet , after delivering or collecting the office tub).  

● After each specialist class. 

● After each activity where shared equipment (eg: blocks, counters, scissors etc)  has 

been used. 

The children will be supervised by a member of staff when they wash/sanitise their hands 
to ensure it is done correctly. 

Hand sanitiser and antibacterial wipes are available in all learning areas and office spaces. 

Parents/carers are encouraged to supply their child with a small bottle of hand sanitiser 
(50ml) for their personal use. 

mailto:office@goodsam.catholic.edu.au
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DRINK BOTTLES  

Every child must have a water bottle to use throughout the day at school. Due to covid safe health measures, the 
drinking fountains in the school yard have been turned off. 

Drink bottles need to be clearly marked with your child’s name and grade.  

School drink bottles are available for purchase from the School Office.  The cost of a bottle is $5.00. 
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درسيةالملنشرة أ  
 2022شباط  2
 

 

  صالة
 يا رب رحلتنا رك اب

 بارك لنا أيها الرفيق الكريم ،

 بنار الحب

 .ونحن نبدأ رحلتنا العام المقبل

 علينا : أنعم 

 رحمة هللا لتحفيزنا ؛ 

 في إلهامنا ؛ و عدل هللا 

 رحمة هللا تعالى أن تشجعنا. 

 .مدها بعنايةنمتجاوبة  ادي باركنا بآذان مستمعة وعينين مفتوحتين الحتياجات بعضنا البعض ، وقلوبًا وأي

 تحيط بنا دائمابركة هللا لتكن 

 مين آ .حتى نتمتع بملء الحياة

 
 من المدير رسالة 

 
 !2022بكم في العام الدراسي رحبًا م

 

باألمل للعام المقبل وأتطلع إلى ما نأمل أن يكون عاًما بدون انقطاع. أظهرنا طوال  ممتأل ، فأنا  كوفيد لل  على الرغم من التحديات الحالية

 .العام الماضي أنه عندما نتحد كمجتمع مليء باإليمان ، يمكننا مواجهة أي تحد قد ينشأ

 

 .مليء بالطاقة والتفاؤلمجتمع مدرستنا 

 

 .يمكنك أن تطمئن إلى أن التزامنا بتعلم كل طفل ونموه ال يتزعزع ، ألن حلمنا لكل طفل هو حياة يعيشها المرء بالكامل

 

 :إن أساس التطوير المستمر لبرنامج "السامري الصالح" هو التزاماتنا الثابتة

 

 نحن نحترم الكرامة المقدسة لكل طفل. 

  باعتقاد عميق بأن كل طفل قادر على التعلم الناجحنحن مدفوعون. 

 نحن نركز على تحقيق أعلى المعايير الممكنة لكل طفل لضمان أقصى قدر من التقدم والنمو. 

  نحن نتفهم أنه على الرغم من أن األطفال في مراحل مختلفة من تعلمهم وقد يتقدمون بمعدالت مختلفة ، فإن كل طفل قادر على

 .إذا تم منحه فرص التعلم المناسبة والدعم الالزمالتعلم بنجاح 

  نحن نرعى الشراكات األسرية والمجتمعية لدعم وتمكين المشاركة اإليجابية للوالدين ، والجمع بين موارد األسرة والمجتمع

 .إلثراء تعلم الطالب ورفاهيتهم

 

 

 عةاختبارات مستضد سري -حكومة والية فيكتوريا خطة العودة إلى المدرسة 

في جميع مدارس فيكتوريا والتي تشمل اختبارات  2022أعلنت حكومة فيكتوريا عن بعض اإلجراءات الجديدة لبداية العام الدراسي 

 . مستضدات سريعة مجانية

 .2022ستكون اختبارات المستضدات السريعة المجانية متاحة لجميع العائالت خالل األسابيع األربعة األولى من الفصل الدراسي األول 

ً توصي وزارة الصحة بشدة الطالب بإكمال االختبار مرتين في األسبوع للمساعدة في تحديد أي حاالت  ، مما يقلل من مخاطر تفشي  مسبقا

 .المرض

 .لست بحاجة إلى شراء اختبار خاص بك -لقد تم تزويدنا باختبارات من قبل حكومة والية فيكتوريا 

mailto:office@goodsam.catholic.edu.au
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خالل الفترة المتبقية من هذا جيريكو ار لألسبوعين األولين من الفصل الدراسي من قرية مجموعات االختبأستالم يمكن للوالدين 

 .الثالث ثانية من االختبارات في بداية األسبوع ال حزمةالاألسبوع. سيتمكن اآلباء من جمع 

 

 .إيجابيةسيقوم األطفال بإجراء االختبارات في المنزل ؛ ما عليك سوى اإلبالغ عن نتيجتها إذا كانت 

 

عبر الهاتف. هذا حتى نتمكن من دعم الطالب ، وتسجيل أنهم سيكونون غائبين أثناء العزلة  يجابيةأألنتيجة اليجب عليك إبالغ المدرسة ب

ريع أيام ، وإعالم بقية المجتمع المدرسي بوجود حالة إيجابية في الموقع وأنه يجب عليهم مراقبة األعراض. اختبارات المستضد الس 7لمدة 

 .الخاصة بهم مرتين أسبوعيًا في المنزل خالل األسابيع األربعة األولى من الفصل الدراسي

 

 

 ألترحيب بالكادر الجديد من ألمعلمين 

 :نرحب هذا العام أيًضا بالموظفين الجدد والعائدين إلى مدرستنا

سونيا هي معلمة موهوبة ومحترفة ماهرة ، وهي تجلب معها ثروة من الخبرة من العمل عبر  الصف السادس ريد .  –سونيا برينان 

 .. نحن محظوظون النضمامها إلى مجتمعنا مجموعة من

. لقد تأثرنا بها كثيًرا وطلبنا منها كمعلمة أحتياط  كود سامرتن  . عملت بريوني سابقًا فيالصف أألول والثاني بلو  –كيليت  اينيبر

 !. أنا مسرور ألنها قالت نعمدائماالنضمام إلى فريقنا على أساس 

من الفصل الدراسي الرابع. في وقت بدأت معنا في وقت متأخر  متخرجةأوسكار هي معلمة الصف أألول والثاني وايت.  –أوسكار إلياس 

 .قصير جدًا ، أثبتت أوسكار بالفعل كم هي معلمة ملتزمة ومهتمة. نحن محظوظون جدًا لوجودها في فريقنا

يتمتع بمجموعة من الخبرات في العمل مع الشباب. أدت هذه التجربة ، إلى  متخرجمعلم . جاستن هو الصف الرابع كولد  – كجاستن ديجون

 .جانب دراساته األخيرة ، إلى إعداد جاستن لمهنة ناجحة للغاية في المستقبل. نحن محظوظون جدًا لوجوده في فريقنا

 !أن يعودوا إجازة الوالدين. إنه ألمر رائع ينزيا كاروان من جنرحب أيًضا بعودة اثنين من أعضائنا المحبوبين جدًا وهما سارة توري و

 .أنا متأكد من أنك ستنضم إلي في جعل الجميع يشعر بالترحيب وجزء من هذا المجتمع الرائع

 

 مدرسة آمنة من الكوفيد 

 .الحالية الخاصة بالمدرسة أألمان من الكوفيد  مرفق مع هذه النشرة نسخة من إرشادات

التغييرات التي تعكس الخطر المنخفض الحالي النتقال المجتمع. في حين أن هذا هو الحال ، ال يزال من  يرجى مالحظة أن هناك عددًا من

 .المهم أن نكون يقظين في اتباع تدابير سالمة المجتمع المعمول بها

هو موضع تقدير كبير أطلب منك قراءة اإلرشادات بعناية حتى تكون على دراية بمسؤولياتك ومسؤوليات جميع العائالت في المدرسة. 

 .تعاونكم المستمر

 .إنني أتطلع إلى رؤيتك طوال الفصل الدراسي

 

 

 ألرب يبارككم ل

 سيدينيري بول 

 المدرسة مدير 
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 أخبار مدرسية

  إيصال ألطالب عند الصباح

ً  8:30تفتح بوابات المدرسة الساعة  صباحا  

 .صباًحا 8:30األطفال في المدرسة قبل الساعة  أال يكونيجب 

  تسديد ألتلفة من قبل أسرة الطالب .رعاية المدرسة وسيتم إلى سيتم إرساله  8.30أي طفل يصل إلى المدرسة قبل 

 .يُسمح اآلن ألولياء األمور وأفراد األسرة بالدخول إلى ساحات المدرسة ولكن ال يجوز لهم دخول الفصول الدراسية

 .نتظار طفلكيرجى تجنب التجمع في مجموعات أثناء ا  

 متر من الناس أينما أمكنك ذلك 1.5ابق على بعد  -حافظ على المسافة 

 

 

 ألطالب ظهراً أستالم 

 .مساءً  3:10ستفتح بوابات المدرسة في الساعة 

 .يُسمح اآلن ألولياء األمور وأفراد األسرة بالدخول إلى ساحات المدرسة ولكن ال يجوز لهم دخول الفصول الدراسية

 .متر من الناس أينما أمكنك ذلك 1.5عد ابق على ب -حافظ على المسافة 

 .يرجى تجنب التجمع في مجموعات أثناء انتظار طفلك

 

 

 الرسوم واألجور المدرسية لعام 2022
 

 إكمال أألستمارة . يُطلب منك 2022لعام رسة( )تكاليف المدالرسوم سديد تيع العائالت اتفاقية في وقت الحق من هذا األسبوع ، ستتلقى جم

  .شباط  18يوم الجمعة وإعادته إلى المدرسة في موعد أقصاه 

نوضح ادناه أجور المدرسة لعام ٢٠٢٢.  ومن المالحظ ان أجور العائلة لم يتغير ولكن ارتفع مبلغ القرطاسية ١٠ دوالرات في جميع 

 المراحل. 

  أو العائلة أجور االسرة 
 ستبقى أجور االسرة كما هي عليه في هذا العام: ١٥٠٠ $ لكل اسرة

 

 قرطاسية الطالب

مرحلة من الصفوف: بعشرة دوالرات لكل ٢٠٢٢لقد ارتفعت أجور القرطاسية لعام   

 

$ لكل طفل )تغطي أجور جميع البرامج والسفرات المدرسية(  ٣١٠مرحلة فاونديشن الى صف الثاني:    

$ لكل طفل )تغطي أجور جميع البرامج والسفرات المدرسية( ٣٤٠ مرحلة الثالث و الرابع:  

المدرسية والمخيمات(لكل طفل )تغطي أجور جميع البرامج والسفرات  $٦٣٥مرحلة الخامس و السادس:   

 

 

 

 دعم الرسوم المدرسية

 .، ستكون المدرسة قادرة على تقديم المزيد من الدعم المالي للعائالت من خالل هيكل رسوم )مخفضة( جديدة 2022في عام 

 :ألشروط التالية الرسوم المدرسية المخفضة ألي عائلة تستوفي تطبق 

  توريسمن السكان األصليين أو سكان جزر مضيق 

 على ومؤهل للحصول) هيلث كير كارد(  بطاقة رعاية صحية  يملك CSEF 

  حاصل على البطاقة الذهبيةDVA 

 

 . )الذين يملكون بطاقة الهيلث كير كارد او البنشن( ويتم تخفيض للرسوم أعاله ألولياء األمور او مقدمي الرعاية المؤهلون 

 والتي يتم الحصول عليها من إدارة المدرسة .   CESFإكمال استمارة على هذه التخفيضات في الرسوم على جميع ألعوائل للحصول 
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 األجور المخفضة للعوائل المستحقة هي:

تكلفة ألطفل واحد:  ١٥ دوالر في األسبوع، إذا كان الدفع مباشرا" من حساب مصرفك وهذا يعني )٧٨٠ دوالر للعام او ١٩٥ 

.دوالر لكل فصل دراسي(   

 

إذا كان لديك طفالن: ٢٣ دوالر لكل اسرة في األسبوع إذا كان الدفع مباشرا" من حساب مصرفك وهذا يعني )١١٩٦ دوالر 

. دوالر لكل فصل دراسي( ٢٩٩للعام او   

 

ثالث أطفال وأكثر: ٣٠ دوالر في األسبوع إذا كان الدفع مباشرا" من حساب مصرفك وهذا يعني )١٥٦٠ دوالر للعام او ٣٩٠ 

 دوالر لكل فصل دراسي(

 

 تشمل هذه التخفيضات أجور المدرسة لكل اسرة والقرطاسية معا" في العام الواحد. 

 

 الشروط التالية :  دالحصول على المساعدة في تسديد ألرسوم ان تفي أحيجب على العائالت التي ترغب في 

 .أعاله المذكورة معاييرأل من أكثر أو واحد تلبية .1

 .كما هو موضح أعاله) دايريكت ديبت( أسبوعياً  ألرسم عن طريق ألخصم ألمباشر من ألبنك    االلتزام بسداد .2

 .المدرسةالتقديم باستخدام نموذج الطلب المتاح من مكتب  .3

 )لن يتم قبول الطلبات المتأخرة(. 2022 شباط 18إرسال نموذج الطلب في موعد أقصاه يوم الجمعة ،  .2

 

 

 دليل األسرة

 . سيتم توفير دليل األسرة هذا أيًضا من موقع المدرسة2022ستتلقى جميع العائالت األسبوع المقبل نسخة من دليل األسرة لعام 

(https://www.gsroxburghpark.catholic.edu.au) 

 .ومات مفصلة حول اإلجراءات والهياكل المدرسيةسيتضمن دليل األسرة تقويم األحداث المخطط لها للعام باإلضافة إلى معل

أو  principal@goodsam.catholic.edu.au كما هو الحال دائًما ، إذا كان لديك أي أسئلة ، فالرجاء عدم التردد في االتصال بي على

 6177 9308االتصال بالرقم 

 

 المدرسي زي لا

 :تذكير بأن متجر الزي الرسمي مفتوح اآلن كل أسبوع من الفصل الدراسي في األوقات التالية

 ظهراً  4:00 -  2:30: أألثنين 

 باحاً ص 10:00 – 8:30 :أألربعاء 

 

ارتداء الزي الرياضي إال لم يعد هناك زي محدد للشتاء / الصيف. يمكن لألطفال ارتداء أي من المالبس اليومية المدرجة أدناه. ال يجوز 

 .في أيام الرياضة المحددة

 

 يتم اختيار الزي اليومي من العناصر التالية

 

 ب كم قصير  بيض أ شيرت يت 

 ب كم طويل  بيض أ شيرت يت 

  ألطويل أو القصيرالبنطلون  

 ر جاكيت( ) بومكيت اج 

 بنات(ن صيفي فستا( 
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 شتوي )بنات( ستان ف 

  ألرابع( )ألفصل أألول و قبعة المدرسة 

 جوارب بيضاء 

  الطويلة ألزرقاء )بنات( الجواريب 

 حذاء مدرسي أسود 

  ري ) أختياري(طالمألجاكيت 

  اختياري(وشاح( 

  اختياري(شتوية قبعة(  

 مجتمع مدرسي آمن من ألكوفيد بإرشادات تتعلق 

توضح اإلرشادات التالية بالتفصيل التدابير التي تم وضعها لحماية صحة ورفاهية جميع أعضاء مجتمع مدرستنا. إنها تعكس النصائح 

 .ة والخدمات البشرية واللجنة التعليمية الكاثوليكية في فيكتورياالصحية الحالية التي تقدمها وزارة الصح

 االختبار السريع للمضادات الحيوية

 سيتم توفير اختبارات المستضدات السريعة المجانية لجميع الموظفين والطالب في مدارس فيكتوريا لألسابيع األربعة األولى من الفصل

 .. سيكون اختبار المستضد السريع اختياريًا لجميع طالب المدارس والموظفين2022الدراسي األول 

 األطفال المرضى أو غير المعافين

 .إلى المدرسة القدومإذا كان طفلك مريًضا أو يشعر بتوعك ، فال يجب عليه  

 .في المنزل وطلب المشورة الطبية إذا لزم األمر البقاءالمرضى يجب على األطفال 

 .، مهما كانت أعراضه خفيفة ، سيتم إرساله إلى المنزلض خالل تواجده في المدرسة امريض أو لديه اي أعرأي طفل 

 زيارة المدرسة

)مع استثناءات محدودة( لدخول المباني  نافذبي أو لديهم استثناء ط قد استلموا أللقاحين  أن يكونوامقدمي الرعاية جميع أولياء األمور وعلى 

 .المدرسية

 :إذا كنت بحاجة إلى زيارة المدرسة ألي سبب من األسباب من فضلك

                                

 

 ألكمامة أرتداء                       

 

 

 

 أليد عند الوصول تعقيم                   

 

 

 

 أألجتماعي التباعد         

 

 

 

                

       ألحضور تسجيل         

 

 ألوجه كمامة 
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، وأثناء حضور برامج الرعاية خارج  داخل المدرسة الوجه في كمامة ارتداء  على أطفال ألصف ألثالث حتى ألصف ألسادس يجب 

 .، ما لم ينطبق استثناء قانوني (OSHC) ساعات المدرسة

 .يجب على األطفال ارتداء أقنعة الوجه حتى لو تم تطعيمهم

  ال يُطلب من األطفال ارتداء األقنعة في الخارج

 

 

 سل اليدين وتعقيمهاغ
 

 :سيُطلب من األطفال غسل / تعقيم أيديهم

 توصيل  ذهاب إلى المرحاض ، بعد تسليم أوعند كل دخول إلى الفصل الدراسي )على سبيل المثال: في بداية اليوم ، بعد ال 

 حوض أألدارة . 

  صف أختصاصي بعد كل 

  إلخ( والعدادات والمقص المكعباتل: ااستخدام المعدات المشتركة )مث يتم فيه بعد كل نشاط ،. 

 

 

 .سيتم اإلشراف على األطفال من قبل أحد الموظفين عندما يقومون بغسل / تعقيم أيديهم لضمان القيام بذلك بشكل صحيح

 

 و أألدارة . معقم اليدين والمناديل المضادة للبكتيريا متوفرة في جميع مناطق التعلم 

 

 مل( الستخدامهم الشخصي 50ى تزويد أطفالهم بزجاجة صغيرة من معقم اليدين )مقدمي الرعاية عل /ولياء أألمور يتم تشجيع ا

 

 الماء ينية نق
إجراءات يجب أن يكون لكل طفل زجاجة ماء الستخدامها طوال اليوم في المدرسة. تم إغالق نوافير الشرب في ساحة المدرسة بسبب 

 .كوفيد الصحية اآلمنة

 وصفه عليها . اسم طفلك بكتابة بوضوح قنينة ماء طفلك يجب تمييز 
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