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ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ
ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ

ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ در اواﯾﻞ در ﻣﺪت  3ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﮫ ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی در ﭘﺎﺳﺦ  Blackfriarsﻣﺎ ﺑﮫ  COVID-19ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ.
ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ را اﻣﺮوز ﺻﺒﺢ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر آﮔﺎه از ظﮭﻮر دوﺑﺎره  COVID-19در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺧﻮﺷﮫ ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﺣﺎل

ظﮭﻮر در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اطﺮاف ﻣﺎ  Schoolدر

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز.

آدﻻﯾﺪ در واﻗﻊ در  briefﺣﺎﻟﺖ ھﺸﺪار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻠﮑﻔﺮﯾﺎرھﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﮫ
ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در وب ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﺧﯿﺮ  SAﺳﻼﻣﺖ ھﺸﺪار و ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ای در ﺳﮫ
ﺷﻨﺒﮫ و ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ اﯾﻦ ھﻔﺘﮫ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن SA
ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﻠﯽ  COVID-19ﺑﮫ  Blackfriarsوﺟﻮددارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل all ،اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای complacency
و ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮش  COVID-19در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ  Schoolو در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﺑﺎزی.
ﺟﺸﻦ روز ﺳﻨﺖ دوﻣﯿﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد

ﭘﺲ از ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺗﯿﻢ اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ام ﮐﮫ ﺟﺸﻦ ﺳﻨﺖ دوﻣﯿﻨﯿﮏ روز ﺗﻮده ﻣﺪرﺳﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه
ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﻤﻌﮫ7 ،اوت ﺑﮫﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ .اﻣﺮوز روز ﻣﺪرﺳﮫ ﻋﺎدی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮی در ﻣﺪت  3ﯾﺎ  4ﻧﮕﺎه
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺸﻦ ﺑﻨﯿﺎد دوﻣﯿﻨﯿﮑﻦ و ﻣﯿﺮاث ﺑﻠﮑﻔﺮﯾﺎر.heritage of Blackfriars .
 اداﻣﮫ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎً ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ و ﻣﻘﺮرات دوﻟﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ اداﻣﮫ دھﯿﺪ .ﻧﻘﺸﮫ راه اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻟﻄﻔﺎ
ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ  SAﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ روز

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ ﮐﮫ در ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ و ﺟﺎﻣﻌﮫ Blackfriars

ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ

ﮐﺮد:

 داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ی ﮐﮫ ﻧﺎﺧﻮش اﯾﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺴﺮ ﺑﭙﺮان
 ﺗﻨﮭﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻠﮏ ﻓﺮﯾﺎر ﻣﺠﺎز ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦ ھﺎي ﺑﺎزي ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ
 ھﻤﮫ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ دﻧﺒﺎل 'ﻧﻘﺸﮫ راه' ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻼﻣﺖ ..SA

 ﺳﺮﻓﮫ ﮐﺮدن،دور ﺷﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﮑﺮر دﺳﺖ ھﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺷﺨﺼﯽ و
اﯾﻤﻨﯽ دﯾﮕﺮان ﮐﺎﻣﻼﺿﺮوریاﺳﺖ.

ﻟﻄﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺮور ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺪرﺳﮫ  COVID-19ﻣﺮﮐﺰ اطﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی اﻧﺠﻤﻦ و ﺑﺮای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در
ﻣﻮرد روﯾﺪادھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﻣﺪرﺳﮫ اداﻣﮫ دھﯿﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ،از ھﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮدن اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای آﻣﻮزش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻢ ،از ﺷﻤﺎ
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺳﺎﯾﻤﻮن ﮐﻮﺑﯿﺎک
اﺻﻠﯽ

