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معلومات حول حضور األطفال إلى مركز رعاية األطفال أو 
الروضة خالل الفصل الدراسي الرابع وبدء الصف التمهيدي 

(Prep في عام )2021 

 

 أعزائي أولياء األمور ومقّدمي الرعاية،

 

 (.19-نشكركم لتعاونكم في المساعدة على إبطاء انتشار فيروس كورونا )كوفيد

 تحتوي هذه الرسالة على معلومات حول

 الوقت الذي يستطيع فيه طفلكم العودة إلى مركز رعاية األطفال والروضة 

  2021استعداد المدارس الستقبال األطفال في الصفوف التمهيدية في عام 

 ة والسالمة.كيفية الحفاظ على الصح 

 

 

 العودة إلى مراكز رعاية األطفال والروضة.

 

 تشرين األول/أكتوبر. 5إبتداًء من يوم االثنين 

 يستطيع جميع األطفال في جميع أنحاء مدينة ملبورن وضواحيها وفي المناطق اإلقليمية والريفية في والية فيكتوريا العودة إلى 

 مراكز رعاية األطفال )الرعاية النهارية الطويلة أو الرعاية األسرية النهارية( و 

 .حضور جلسات الروضة في مراكز رياض األطفال 

 ويشّكل هذا جزًء من الخطوة الثالثة لخارطة الطريق التي تهدف إلى فتح والية فيكتوريا والتي وضعتها حكومة والية فيكتوريا. 

 

 (. 19-تعتمد خطوات خارطة الطريق على انخفاض عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد

 وقد نحتاج إلى إجراء التغييرات بناًء على نصيحة كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا.

 

 رعاية األطفال والرياض نحن نُدرك أنكم قد تكونوا قلقين حول سالمة طفلكم. وقد أفادت النصيحة التي حصلنا عليها أن مراكز

 (. 19-كوفيدبفيروس كورونا )هي أماكن آمنة ينخفض فيها خطر اإلصابة 

 وقد تّم إبالغنا بهذه النصيحة من قِبل

 كبير مسؤولي الصحة في والية فيكتوريا 

 و

  Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)  اللجنة الرئيسية األسترالية لحماية(

 لصحة(.ا
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 تّم إجراء التغييرات على الحضور الفعلي إلى مراكز رعاية األطفال والروضة كجزء من 

 قواعد اإلغالق العام. وقد تّم وضع هذه القواعد بهدف تقليل عدد األشخاص الذين يتنقّلون في جميع أنحاء المجتمع. 

 ولم يتّم وضعها ألن مراكز رعاية األطفال ورياض األطفال هي أماكن غير آمنة لألطفال أو الموظفين.

 

تتضّمن تطبيق تدابير الصحة والسالمة، مثل تنظيف  . وهيCOVIDSafeخطة  سيكون لدى مركز رعاية طفلكم أو روضته

 الغرفة والُمعّدات بانتظام.

 

من المهم أن يذهب جميع األطفال إلى مراكز رعاية األطفال أو رياض األطفال. ويجب أن يحضروا الجلسات ألنها ضرورية 

 .2021لتعلّمهم وتطّورهم. وهي مهمة بشكل خاص لكي يكون طفلكم مستعداً لبدء الصف التمهيدي في عام 

 

 

 .2021في الصف التمهيدي في عام سوف تكون المدارس جاهزة لألطفال الذين سوف يبدأون الدوام 

 

  تعمل رياض األطفال والمدارس معاً لمساعدة عائلتكم وطفلكم على االنتقال إلى

 .2021الصف التمهيدي في عام 

 

سوف يدور الفصل الدراسي األول في المدرسة حول مساعدة األطفال الذين لم يستطيعوا الحضور فعلياً إلى مراكز الروضة لألطفال الذي 

 غون من العمر أربع سنوات كما هو ُمخطّط هذا العام.يبل

 

 ، بما في ذلك:2021وتقوم المدارس باتخاذ خطوات عديدة لدعم األطفال لبدء الصف التمهيدي في عام 

 جوالت حول المدرسة والصفوف عبر اإلنترنت 

 "مقاطع فيديو "للتعّرف على المدير/المديرة 

 "اجتماعات عبر الفيديو "للتعّرف على فريق الصفوف التمهيدية 

  اجتماعات بين معلمي رياض األطفال ومعلمي الصفوف التمهيدية 

 ( تدريب طاّلب الصف الخامس لكي يصبحوا أصدقاء لطالب الصفوف التمهيديةPrep buddies.) 

 

ومن األفضل تسجيل طفلكم في أقرب وقت  .2021الصف التمهيدي لعام نحن نشّجعكم على البحث عن مدارس اآلن إذا لم تسّجلوا طفلكم في 

 .موقعها اإللكترونيلدى دائرة التعليم والتدريب معلومات مفيدة حول بدء المدرسة على  ممكن.

 

 . 2021ليكم التحّدث إلى الموظفين في مدرسة طفلكم عن شكل برنامج الصف التمهيدي خالل عام يجب ع

 إلى المدرسة. كما يستطيع معلّم/تستطيع معلّمة طفلكم في الروضة أيضاً المساعدة في التخطيط النتقال طفلكم من روضة األطفال

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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 هل أنتم بحاجة إلى مترجم شفهي؟ 

الموقع أو زيارة هذا  9280 1955لكم الترتيب لمترجم شفهي من خالل االتصال بالرقم اطلبوا من موظفي روضة طف

 .اإللكتروني

 

 

 أشياء يمكنكم القيام بها للحفاظ على صحة جيّدة وعلى السالمة

 

 سوف يساعد الموظفون في مركز رعاية طفلكم أو روضته في الحفاظ على سالمة أطفالكم وعائلتكم من خالل

 فحص درجة حرارة األطفال عند وصولهم إلى المركز أو الروضة كل يوم 

 تنظيف المباني والُمعّدات بانتظام 

 الطلب من البالغين ارتداء الكّمامات 

 ذين يشعرون بتوّعك على البقاء في المنزل. كما سوف يشجعونكم أيضاً على إجراء تشجيع األطفال أو أولياء األمور ال

 (.19-كوفيدفيروس كورونا )فحص 

 

 نطلب منكم أيضاً التحّدث مع عائلتكم حول ممارسة عادات النظافة الجيّدة في المنزل بما في ذلك

 طفال أو الروضةغسل أيديكم أو استخدام معقّم اليدين قبل المجيء إلى مركز رعاية األ 

 إرتداء كّمامة في أي وقت تغادرون فيه المنزل، بما في ذلك التوّجه إلى مركز رعاية األطفال أو الروضة 

  يعيشون معكم. وهذا يشمل الموظفين والعائالت األخرى في مركز  المتر عن األشخاص الذين  1.5االبتعاد مسافة

 رعاية طفلكم أو روضته 

  ورقي/محرمة أو في كوع ذراعكم. واغسلوا دائماً أيديكم بعد السعال أو العطسالسعال والعطس في منديل 

  ( إذا شعرتم بتوّعك. 19-كوفيدفيروس كورونا )البقاء في المنزل إذا شعرتم بالَمَرض. يجب أن تقوموا بإجراء فحص

 والبقاء في المنزل حتى تتحّسن حالتكم مجدداً.

http://www.languageloop.com.au/
http://www.languageloop.com.au/

