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 Blackfriarsاعضای عزیز جامعھ  
 

Re :تیر 6تا سھ شنبھ  21  چھارشنبھ  - تعطیلی مدرسھ 
 

ژوئیھ (فراگیر) بستھ است. در طول   ۲۷تا سھ شنبھ  ۲۱در راستای اطالعیھ ھای نخست وزیر صبح امروز بلکفریرز از فردا، چھارشنبھ 
برای کودکان کارگران ضروری، یا کودکانی کھ ھیچ شکل دیگری از مراقبت در   OSHCو   ELCدوره بستھ شدن، مدرسھ بلکفریرس،  

فرزند خود را در مدرسھ در طول این دوره و یا شما ھر گونھ نگرانی و یا استعالم،   شما نیاز بھ اگر   دسترس نیستند، باز خواھد بود.
 . تمرین بھ محض principal@bps.sa.edu.auلطفا ایمیل 

 

 یادگیری از خانھ
دانش آموزان در روز چھارشنبھ در راستای دستورالعمل یادگیری از راه    12یادگیری آنالین از خانھ برای پذیرش بھ سال   •

 آغاز خواھد شد.   Blackfriars دور
 تماس گرفتھ خواھد شد.  Seesawیا  SEQTAپدر و مادر دبستان بھ طور مستقیم توسط معلم فرزند خود از طریق پیام  •
دسترسی داشتھ باشند.    SEQTAو کالس ھا در طول دوره قفل از طریق   Homegroupبھ  12تا  7دانش آموزان در سال ھای   •

 رول حضور دانش آموزان گرفتھ خواھد شد. 
 

 لغو رویداد 
 لطفا توجھ داشتھ باشید کھ فعالیت ھای زیر / رویدادھا در حال حاضر برای دوره آینده لغو شده است:

 ھای ھم برنامھ (شامل تمرین ھای موسیقی و ورزش، آموزش و مسابقات) تمام فعالیت •
 ژوئیھ) 28تا چھارشنبھ  26سفر اکتشافی دوچرخھ سواری (دوشنبھ  11/12سال   •
 تیر) 7انتخاب موضوع عصر اطالعات (چھارشنبھ  11/12سال   •
 ژوئیھ)  29تور مدیر (پنجشنبھ   •
 ژوئیھ) ۳۱(شنبھ  ۴پدال پری دور  •

 

وب سایت مدرسھ و کانال ھای رسانھ ھای اجتماعی ما در مورد  ، SEQTAد داد بھ روز رسانی خانواده ھا از طریق ما ادامھ خواھ
 ترتیبات در حال انجام است. 

 

من درک می کنم کھ این ممکن است زمان سختی برای شما و خانواده تان باشد و من می خواھم بھ شما اطمینان دھم کھ کارکنان ما تمام  
ھمیشھ تندرستی فرزندتان در   را برای حمایت از فرزندتان در حالی کھ ھفتھ ھای آینده حرکت می کنیم انجام خواھند داد. مثل  تالش خود 

 اولویت ماست. کارکنان و رھبران مدرسھ ما اینجا ھستند تا از شما و فرزندتان حمایت کنند. 
 

 با احترام

 سیمون کوبیاک
 مدیر 

https://blackfriars.sa.edu.au/wp-content/uploads/2021/07/Blackfriars-RemoteLearningGuidelines-07-2021.pdf

