الترتيبات المدرسية
للفصل المدرسي الثاني

الترتيبات المدرسية للفصل المدرسي الثاني
عتبارا من يوم اإلثنين  ٨حزيران/يونيو بما يسمح ألولياء األمور و ُمقدمو العناية
لقد ُرفِعت القيود المفروضة إ
ً
والزوار داخل المدراس لحضور اإلجتماعات وتوصيل التالميذ إلى المدرسة وأخذهم منها شرط التقيُّد بالتباعُد
البدني وتدابير النظافة.
تشمل الترتيبات اإلضافية:
☐

☐

☐

☐
☐

☐

☐

يمكن اآلن إستئناف إنعقاد الفعاليات واألنشطة كاإلجتماعات المدرسية العامة والرحالت واألنشطة
ما بين المدارس وجوقات اإلنشاد المدرسية شرط أن تتقيَّد المدرسة بعدد أقصى من الحضور ال يتجاوز
 ١٠٠شخص في الداخل و ٣٠٠شخص في الهواء الطلق.
يُسمح اآلن بالمخيمات المدرسية بحضور ال يتجاوز  ١٠٠شخص ويترتَّب على المدارس إتباع
سياسات دائرة التربية في والية غربي أوستراليا ونصائح وتوجيهات اللجنة األوسترالية الرئيسة لمبادئ
(إختصارا ـ  .)AHPPCوقد تم تطوير توجيهات إرشادية إضافية لتزويد المدارس
الوقاية الصحية
ً
بمعلومات إضافية تتعلق بالمخيمات.
يُسمح اآلن بإستئناف التدريبات واأللعاب الرياضية والمنافسات والمباريات المدرسية شرط أن
تتقيَّد المدارس بنفس التوجيهات المتبَّعة في المجتمع بشأن عدد األشخاص في األماكن ال ُمغلقة وفي
الهواء الطلق.
فورا للتالميذ مع مراعاة وتطبيق التباعُد
بالنسبة لصفوف السباحة ،يمكن اآلن إستئناف إنعقادها ً
البدني وإتباع ممارسات النظافة والصحة الجيدة.
يمكن أيضًا لطالب المرحلة التكميلية العودة إلى مواقع إختبار العمل شرط أن تتأ ُكد المدرسة من
أن أرباب العمل في الموقع يتقيدون بالتوجيهات اإلرشادية الصحية لفيروس كوفيد 19( ١٩ـ)COVID
في والية غربي أوستراليا.
يمكن للمقاصف المدرسية (أماكن بيع الطعام) تقديم الوجبات لعدد ال يتجاوز  ١٠٠شخص من
الجالسين فيها كما يمكن للمكتبات السماح بتوا ُجد  ١٠٠شخص في مكان ُمشترك أو  ٣٠٠شخص إذا
كان المكان يشتمل على متعدَّد من األماكن ال ُمقسَّمة.
تقوم لجنة  AHPPCحاليًا في إعادة النظر بإرشاداتها فيما يخص إدارة المخاطر والتعا ُمل معها في
المدارس الداخلية والمعاهد التي يتوافر فيها السكن الداخلي.

ويتوقَّع أن تواصل المدارس إتباعها للممارسات الجيدة في مجال النظافة الشخصية وأنظمة التنظيف الصحية
اإلضافية.
ستستمر طوال اليوم المدرسي وتيرة عالية من التنظيفات في كافة مدارس غربي أوستراليا العامة.
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وحسب ما هو ُمدرج في خارطة طريق كوفيد 19( ١٩ـ )COVIDفي والية غربي أوستراليا ،سيُعاد النظر
بكل األنشطة المدرسية ثانية إستعدادًا للمرحلة الرابعة.
ومنذ يوم اإلثنين  ١٨أيار/مايو ،ترتَّب على كل التالميذ في والية غربي أوستراليا العودة إلى المدارس.
☐

☐
☐
☐

☐
☐

☐

☐

إما اإلستثناء من ذلك فهو إذا كان التلميذ غير قادر على الحضور إلى المدرسة إستنادًا إلى
إستشارة طبية صدرت بخصوص التلميذ المعني أو أحد أفراد أسرته .وسيستمر هؤالء التالميذ في
التعلُّم من المنزل وسيتم دعمهم من قِبَل المدرسة ودائرة التربية والتعليم.
برر طبي ،لن يتم
إن التلميذ الذي ال يعود إلى المدرسة
ً
إعتبارا من  ١٨أيار/مايو وليس لديه ُم ِ
تزويده برزمات التعلُّم وسيُسجل في السجالت على أنه غائب عن المدرسة.
ستُستأنف األنشطة المدرسية بما يتوافق مع ،ويُراعي أحدث النصائح الصحية التي تشمل خدمات
الصحة الضرورية والرفاه وأوضاع التلميذ.
وتماشيًا مع نصائح وتوجيهات اللجنة األوسترالية الرئيسة لمبادئ الوقاية الصحية AHPPC
بتخفيف عدد الزيارات لخارج المرافق ،لن يُسمح بمغادرة التالميذ سوى خالل عطل نهاية األسبوع
حسبما يرتأيه المدير أو ال ُمشرف على المرفق/المؤسسة التربوية.
التالميذ في المرافق السكنية سيُسمح لهم اآلن بالمغادرة للعودة إلى بيوتهم خالل عطل نهاية
األسبوع حسبما يرتأيه المدير.
لمقرر  ATAR 2020ستُعقد حسب الجدول
بالنسبة لطالب السنة  ،١٢فإن اإلمتحانات التحريرية َّ
إعتبارا من  ٢تشرين الثاني/نوفمبر وستأخذ نفس الشكل الذي إعت ُ ِمد في
الزمني الذي ُحدِد سابقًا
ً
السنوات السابقة.
إعتبارا من الفصل
سيحصل أولياء األمور على التقارير والمالحظات اإلفرادية حول مسار طفلهم
ً
المدرسي األول ،لكن المدارس لن يكون مفروض عليها رفع تقرير باستعمال نمط أو شكل التقرير
ال ُمعتاد من  Aإلى أو  .Eسيحصل طالب اإلنجليزية كلغة إضافية  EAL/Dعلى تقرير يتضمن
نظرا لإلنقطاعات التي طرأت على التعلُّم،
معلومات حول تقدمهم ومسارهم في التعليم بشكل عام؛ لكن ً
ليس هناك ضرورة الستعمال خارطة مسار التعلُّم لطالب  EAL/Dبخصوص هذا الهدف.
تُفرض قيود صارمة بشأن نظافة البيئة طوال النهار المدرسي ويستمر العمل بها بشأن األسطح
التي يكثر لمسها واستعمالها ومعدات اللعب وكذلك األمر بالتشديد على إجراءات النظافة الصحية.

تستثمر حكومة الوالية في توظيف المدرسين اإلضافيين من أجل دعم ومؤازرة الطالب الذين لديهم مبررات
صل
طبية كي يتعلموا من المنزل كما سيتم توظيف المتخصصين من أجل مساعدة الطالب على إعادة التوا ُ
واإلرتباط بمدارسهم.
ستقدم المدارس المعنية المزيد من المعلومات للوالدين و ُمقدمي العناية بخصوص كيف ستقوم كل واحدة من هذه
المدارس بتطبيق وإدارة هذه التغييرات.
تحرك نحو األمام للمدارس سيُعاد النظر فيها تماشيًا مع تعاملنا التدريجي وخارطة الطريق من أجل
إن ترتيبات ال ُّ
تخفيف قيود فيروس كوفيد ــ 19( ١٩ـ )COVIDفي واليتنا .وكما اعتدنا دائ ًما فإن قرارات حكومة الوالية
ستستند على أفضل نصائح وإرشادات الصحة.
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