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ي 
: أوك عائالت منظمةأعزائ   

. 19-تجاوب  مدينة أوك لالنتشار الرسي    ع لكوفيدب أود  استغالل الفرصة إلمداداكم بتحديث فيما يتعلق   

ة ال مثيل لها بينما  ي فتر
 
ه عىل األطفال و العائالت وأعضاء الفريق بمنظمة نتخىط نحن ف وس الكورونا وتأثتر  فيه الوضع الذي سببه فتر

خالل هذا الوقت.  أوك بأكمله لدعمهم وتفهمهم وتحليهم بالصت  أوك. أود البدء بشكر مجتمع منظمة    

يوم لجميع األفراد العائدين من أي  14دة عزلة ذاتية لمقامت الحكومة خالل اإلجازة األسبوعية بزيادة متطلبات الحجر الصحي ل
مارس.  15موقع خارج البالد، ساري من منتصف الليل،   

ذلك، ندرك أن لية الجودة والتعليم والدعم. مع بقاء جميع  منشآت أوك مفتوحة وكفالة دعم جميع العائالت برعاية عاهدفنا هو إ
مع هيئات حكومية رئيسية وسلطات وأعضاء  نحن نعمل عن كثبحكومة وفرائضها. الإرشادات  ذلك قد يكون غتر ممكن  بسبب

 آخرين من قطاع التعليم المبكر لتطوير خطة للعديد من السيناريوهات. 

: ب العملية هذه خالل ملتزمون نحن  

 . أوك فريق وأعضاء وعائالت أطفال جميع ورفاهية صحة ضمان •

 الفيدرالية. المراقبة عن كثب والتقيد بمشورة قطاعات الدولة والحكومة  •

ي إ •
وئ  يد اإللكتر ونية والت 

مداد معلومات ومستجدات متاحة وواضحة لعائالتنا وأعضاء فريقنا خالل قنوات مثل المواقع اإللكتر
ي الوقت المناسب. 

 وتطبيقات التواصل ورسائل المحادثة بالجوال والهاتف ف 

ي تعزيز الممارسات العملية الشامل •
  : ذلكة الموجودة لدينا بالفعل بما ف 

 
o  تعقيمية إضافية لجميع منشآت أوك. تنظيفات 
o  كتر  زائد عىل الصحة ومعرفة وممارسة النظافة العامة داخل المنشآت. تر 
o  .كفالة الدعم للمعلمير  لدينا 

 

 
 
ي حالة كنا مطالبير  بإلغاء واحدة أو أكتر من خدماتنا، سواًء نتيجة لتوجيه الحكومة أو كات

 
ي ف

العملية ، سنعمل من خالل خاذ وقائ 
 التالية: 

•  
 
 صح وطلب النصح  من إدارات التعليم والصحة. إسداء الن

 تحديد  إذا كان يجب إلغاء الخدمة أم ال.  •

ع إدالء القرار لعائالت وفريق • جم   . الم 

ع تزويد تحد • جم   مطلوبة متتالية.   بخصوص إعادة  فتح الخدمات المنتظر وأي إجراءاتيثات منتظمة للعائالت وِفرق الم 
 

 ة باألسفل: توضيح إجابات بعض األسئلة المكرر للمساعدة بأي شكوك أو أسئلة قد تكون لديك، قمنا ب

 هل سيتم إجبار إغالق مقدمي خدمات التعليم؟

تنا. ال يوجد ق المحتمل لواحدة أو أكتر من منشآغالا يتعلق باإل ة باألمر فيمسنقوم بأخد توجيهات من السلطات المعني  
ي هذه المرحلة، ولكن نستمر بمراقبة الوضع وسنقوم بالتواصل مع جميع العائالت وأعضاء م  مؤشر ألي إغالق 

 
رتقب ف

 بمعلومات أخرى.  عند تزويدنا الفريق

 هل وجود أطفالي تحت الرعاية آمن؟

 . أوك فريق وأعضاء وعائالت أطفال جميع ورفاهية صحة أوك ملتزمة بضمان

ي ذلك ةنقوم بتعزيز الممارسات العملية الشامل
 
 : الموجودة لدينا بالفعل بما ف



 
وس الكورونا  2020مارس  16 –تحديث فير  
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 تنظيفات تعقيمية إضافية لجميع منشآت أوك.  •

 تركتر  زائد عىل الصحة ومعرفة وممارسة النظافة العامة داخل المنشآت.  •
 

 لرسوم الدفع؟  ماذا سيحدث

ي تدفعها  ةعملية المناسباد الصناعة لتحديد النحن نعمل عن كثب مع الحكومة ورو  
 العائالت. للنفقات التر

ي حالة
 
    ف

 
ل
ُ
، لن تتقاض  العائالت رسوم دفع. ك  فت خدمة باإلغالق بواسطة الحكومة لمدة يوم كامل أو أكتر

.  بينما تظل أوك مفتوحة، ستظل رسوم الدفع كما هي  ي تسجيلك الحالي
 
 ف

 ؟مع لديكهل ستتغير عمليات الُمجم  

ة. نحن نعمل مع فريقنا  لضمان بقاء الجودة العالية  ي نقدمها خالل هذه البيئة المتغتر
 للخدمات التر

جم   من خالل مدراء معكمسيتم التواصل  ات محتملة.  ع لديناالم    فيما يتعلق بأي تغيتر

 أود 
ُ
 دعم كل من تأثر قدر المستطاع.  طمأن مجتمع أوك أننا نركز عىلأن أ

، تحدث مع   622 138عىل  ع لدينا أو تواصل مع فريق دعم عائلة أوكجم  مدير الم  إن كان لديك أي أسئلة أو تود مناقشة  هذا الموضوع أكتر
  familysupport@oac.edu.au. ( أو 1)االختيار 

 
 
 ك بالصت  بشكل كبتر بينما نواصل تخىطي هذا الوضع. وتحلي   دعمك ر نحن نقد

، ي
 تحيائر

 آنا  ليومارث ،

 المدير التنفيذي، لألطفال فقط
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