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 پدر و مادر و مراقبین عزیز

 می نویسم. COVID-19ما بھ  Blackfriarsبھ منظور ارائھ بھ روز رسانی مختصری در پاسخ  3من برای شما در اوایل در مدت 

در استرالیای جنوبی و خوشھ ھای عفونت بالقوه در حال  COVID-19من این نامھ را امروز صبح تایپ می کنم من بسیار آگاه از ظھور دوباره 
 انداز.در چشم Schoolما یی اطراف ظھور در مناطق جغرافیا

حالت ھشدار باال است و تعداد کمی از دانش آموزان بلکفریارھا پیوندھای ثانویھ مختصری بھ  brief    آدالید در واقع در 
سالمت ھشدار و عمومی در تبلیغات و کانال ھای رسانھ ای در سھ   SAسایت ھای شناسایی شده در وب سایت ھای اخیر 

 SAدرمان حال حاضر در مدرسھ نیست و با مقررات بھداشت و   دانش آموزان در این  داشتھ است. رشنبھ این ھفتھشنبھ و چھا
 پیروی می کند.

 complacencyاین زمان برای  all دارد. با این حال، وجود Blackfriarsبھ  COVID-19من تاکید می کنم کھ ھیچ لینک مستقیم فعلی 
 بازی.و در جامعھ گسترده تر Schoolما در جامعھ  COVID-19 و ھمھ ما باید نقش ما را بھ محدود کردن امکان گسترش

 جشن روز سنت دومینیک بھ تعویق افتاد
گرفتھ ام کھ جشن سنت دومینیک روز توده مدرسھ و فعالیت ھای برنامھ ریزی شده    پس از مشورت با تیم اجرایی تصمیم 

نگاه  4یا  3ما بھ تاریخ مناسب دیگری در مدت   بیفتیم. امروز روز مدرسھ عادی خواھد بود.  تعویقبھ اوت7برای این جمعھ، 
 .  heritage of Blackfriarsزمانی کھ ما قادر بھ جشن بنیاد دومینیکن و میراث بلکفریار. 

 ادامھ محدودیت ھا -
 جنوبی استرالیای راه نقشھ. دھید ادامھ ھا محدودیت مورد در دولت مقررات و ھا توصیھ بھ لطفاً 
 باشد، داشتھ بیشتری تغییرات زیاد احتمال بھ و است بررسی حال در حاضر حال در بازیابی برای

 .کنید مراجعھ روز  بھ بیشتر اطالعات برای SA سالمت سایت وب بھ لطفا بنابراین

 Blackfriars جامعھ و شما امنیت حفظ در کھ زیر اساسی ھای پروتکل کھ کنم می یادآوری شما بھ من
 :کرد  خواھد کمک ما

  خانھ بسر بپراندانش آموزان و کارکنان ی کھ ناخوش ایند باید در 

 تنھا دانش آموزان بلک فریار مجاز بھ استفاده از زمین ھاي بازي ما ھستند 

  سالمت ھمھ بزرگساالن باید ھمچنان بھ دنبال 'نقشھ راه' محدودیت ھا و دستورالعمل ھای مشخص شده توسطSA.. 

  اجتماعی بزرگساالن و شستشوی مکرر دست ھا و استفاده از مواد بھداشتی برای بھداشت شخصی و   دور شدنکردن، سرفھ
 است.ایمنی دیگران کامالضروری

 
اطالعات برای بھ روز رسانی ھای انجمن و برای اطالع رسانی ھای بیشتر در  مرکز COVID-19لطفا ً بھ مرور منظم مدرسھ 

 مدرسھ ادامھ دھید. مورد رویدادھای برنامھ ریزی شده

راھم کردن امن ترین محیط ممکن برای آموزش دانش آموزان خود ادامھ می دھم، از شما در نتیجھ، از ھمکاری شما با مدرسھ کھ ما ھمچنان بھ ف
 سپاسگزارم.

 احترام با

 
 کوبیاک سایمون

 اصلی

سند از انگلیسی  اینلطفا توجھ داشتھ باشید، 
اصلی با استفاده از ترجمھ مایکروسافت 

 شده است. ترجمھ
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