
 
 

ي   (1
ل إذا أمكنهم ذلك. يشمل ذلك األطفال بمختلف األعمار وسواء أكانوا تالميذ فز ز ي المنز

يجب عىل األهل إبقاء أطفالهم فز
ل، كما   ز م من المنز

ّ
ي دار رعاية للطفولة المبكرة. وسوف يتم دعم التالميذ للتعل

 فز
ً
المدرسة االبتدائية أم الثانوية أم أطفاال
، ستكون المدارس وخدمات الرعاية و  التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، بما فيها خدمات الرعاية خارج الدوام المدرسي

 عىل دعمكم. 
ً
 مفتوحة ألي طفل يحتاج إليها. وشكرا

 
ل، كما ستكون المدارس وخدمات  (2 ز م من المنز

ّ
ل. سوف يتم دعم التالميذ للتعل ز ي المنز

يجب عىل األهل إبقاء أطفالهم فز
، مفتوحة ألي طفل يحتاج  الرعاية والتعليم لمرحلة الطف ولة المبكرة، بما فيها خدمات الرعاية خارج الدوام المدرسي

 عىل دعمكم. 
ً
 إليها. وشكرا

 
ي تشمل   (3

ى )الت  ي الكنر
ثت والية نيو ساوث ويلز اإلخطار الصحي الذي أصبح نافذ المفعول لمنطقة سدنز

َّ
لقد حد

ال كوست ووولنغونغ وشلهاربر( ابتداًء من ز وسنن  ي  بلوماونتنز
تموز/يوليو . شمل اإلخطار إقفال محالت   17يوم السبت فز

بري فيلد وكنن  بنكستاون وليفربول المحلية بمغادرة - البيع بالتجزئة، وعدم السماح لسكان مناطق حكومات )بلديات( فنر
ز من قرار المنع. منطقة حكومتهم المحلية للعمل إال إذا   ز مستثنير ز أو موظفير  إىل مغادرة إذا احتجت فع كانوا عاملير

ً
ال

مرة كل ثالثة أيام، حت  إذا لم تكن لديك   COVIDللعمل عليك الخضوع لفحص  حكومتك المحلية )بلديتك(منطقة 
 أعراض. 

 
ى  ي الكنر

ي تشمل مناطق الحكومات المحلية المذكورة  –إذا كانت مدرسة طفلك تقع ضمن سدنز
ي  –الت 

ي طفلك فز
بق 
ُ
يجب أن ت

 ل
ً
ل إال إذا كان مضطرا ز لذهاب إىل المدرسة.  سوف تكون المدارس وخدمات الرعاية خارج الدوام المدرسي مفتوحة ألي طفل  المنز

 يحتاج إليها.  
 

د الموقع 
َّ
عىل أحدث التوجيهات  لالطالع  families-for-19/advice-https://education.nsw.gov.au/covidتفق

 إذا كانت لديك أية أسئلة. COVID-19المتعلقة بـ
ً
ة  ، واتصل بمدرسة طفلك مباشر

 
ل عىل الموقع  ز م من المنز

ّ
ر موارد وحزم خاصة بالتعل

ّ
 . home-at-rninglea-https://education.nsw.gov.au/parentsتتوف

 

https://education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families
https://education.nsw.gov.au/parents-learning-at-home

