 20ژوﺋﯿﮫ 2021
اﻋﻀﺎی ﻋﺰﯾﺰ ﺟﺎﻣﻌﮫ Blackfriars
 :Reﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮫ  -ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  21ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  6ﺗﯿﺮ
در راﺳﺘﺎی اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎی ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻠﮑﻔﺮﯾﺮز از ﻓﺮدا ،ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  ۲۱ﺗﺎ ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  ۲۷ژوﺋﯿﮫ )ﻓﺮاﮔﯿﺮ( ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ .در طﻮل
دوره ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ،ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻠﮑﻔﺮﯾﺮس ELC ،و  OSHCﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺮوری ،ﯾﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی از ﻣﺮاﻗﺒﺖ در
دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫ در طﻮل اﯾﻦ دوره و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﯾﺎ اﺳﺘﻌﻼم،
ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻤﯿﻞ  principal@bps.sa.edu.auﺑﮫ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺮﯾﻦ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻧﮫ
• ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ از ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﮫ ﺳﺎل  12داﻧﺶ آﻣﻮزان در روز ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ در راﺳﺘﺎی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی از راه
دور  Blackfriarsآﻏﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
• ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻠﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم  SEQTAﯾﺎ  Seesawﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
• داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺳﺎل ھﺎی  7ﺗﺎ  12ﺑﮫ  Homegroupو ﮐﻼس ھﺎ در طﻮل دوره ﻗﻔﻞ از طﺮﯾﻖ  SEQTAدﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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:
• ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ھﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ )ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و ورزش ،آﻣﻮزش و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت(
• ﺳﺎل  12/11ﺳﻔﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ دوﭼﺮﺧﮫ ﺳﻮاری )دوﺷﻨﺒﮫ  26ﺗﺎ ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  28ژوﺋﯿﮫ(
• ﺳﺎل  12/11اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺼﺮ اطﻼﻋﺎت )ﭼﮭﺎرﺷﻨﺒﮫ  7ﺗﯿﺮ(
• ﺗﻮر ﻣﺪﯾﺮ )ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﮫ  29ژوﺋﯿﮫ(
• ﭘﺪال ﭘﺮی دور ) ۴ﺷﻨﺒﮫ  ۳۱ژوﺋﯿﮫ(
ﻣﺎ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎ از طﺮﯾﻖ  ،SEQTAوب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد
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
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻔﺘﮫ ھﺎی آﯾﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﻨﺪ داد .ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در
اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﺎﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن و رھﺒﺮان ﻣﺪرﺳﮫ ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
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