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وفي ظل هذه األوقات الصعبة، فإن ُجلَّ  ).Covid-19مما ال شك فیه أننا نمر هذه األ�ام �أوقاٍت عصیبٍة؛ ذلك أن مجتمعنا ال یزال في مواجهٍة مع فیروس (

و�ن أكثر ما یبعث على األمل والفرحة، هو  ،وأطفالنا في دار رعا�ة األطفال التا�عة لنا فضًال عن أعضاء فر�ق العمل لدیناتر�یزنا ینصبُّ �استمرار على أسرنا 
 حیث ُنقدم الدعم لألسر من خالل توفیر الرعا�ة بوصفها من الخدمات األساسیة.؛ أن أبوابنا ال تزال مفتوحة للعمل

أسابیع. وخالل هذه الفترة،  6عدة ُطرٍق، وآخرها إعالن الحظر في مدینة ملبورن الذي من المتوقع أن �ستمر �حیاتنا  ال تزال جائحة �ورونا تلقي �ظاللها على
 البقاء على تواصٍل مع أسرنا والتر�یز على ما نقوم �ه من أنشطة وممارسات.إلى ضمان سنسعى 

، فسوف نتواصل مع فرقنا وأسرنا على )Covid-19( رم دار الرعا�ة جرَّاء تفشي فیروسن األسر إلى أنه إذا دعت الظروف إلى إغالق حو�دورنا نود أن ُنطمئِ 
   وقت ممكن. وجه السرعة. إننا نتلقى التوجیهات واإلرشادات من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة، وسوف نسعى لضمان تزو�د األسر �المعلومات في أسرع

و�ناًء على اإلعالن الذي أصدرته  وسوف ُتستأنف رسوم رعا�ة األطفال. ،یولیو 13) بدا�ًة من CCSرعا�ة الطفل (و�ما تعلمون سوف ُ�عاد تشغیل نظام دعم 
وقد سمح هذا اإلعالن  ،ال ترغب في حضور خدمات الرعا�ة �سبب الحظر الحاليالتي حكومة وال�ة فیكتور�ا األسترالیة أمس، فإننا نعي أنه توجد �عض األسر 

ي (لمزودي خدمات ر  -Covidعا�ة األطفال �التنازل عن فوارق الرسوم المفروضة على أولیاء األمور إذا لم �حضر الطفل إلى دار الرعا�ة ألسباٍب تتعلق بتفشِّ
19.(   

 ) أن توفر لألسر الخیارات التالیة:Oacو�سر دار رعا�ة (

  )1الخیار األول ( 
  االستمرار في

الحضور إلى دار رعا�ة 
   األطفال

 
   االستمرار في الحضور إلى دار رعا�ة األطفال وذلك أثناء األ�ام المحجوزة حالًیا.

 ینبغي التواصل مع مدیر حرم دار الرعا�ة التا�ع لك إذا �نت ترغب في حجز األ�ام العاد�ة.
  ُتطبق الرسوم على أ�ام الحضور المحجوزة.

    

  )2الخیار الثاني (
طلب عدم الحضور إلى 

 رعا�ة األطفالدار 
(أثناء المرحلة الثالثة 

  للحظر)

لطلب فترة عدم  وذلك عن طر�ق البر�د اإللكتروني familysupport@oac.edu.au  ُیرجى االتصال على  
) عن الفارق في الرسوم الناتج لصالحك أثناء األسابیع المطلوب عدم الحضور Oacسوف تتنازل دار رعا�ة ( حضور.

 لن ُیتنازل عن الرسوم تلقائی�ا.   فیها.
 5الساعة  یولیو، ُیرجى إرسال رسالة بر�د إلكتروني إلى قسم دعم األسر وذلك في 13فیما یتعلق �األسبوع الذي یبدأ في 

د هذا التوقیت، سیجري تقد�م طلب عدم الحضور وذلك بدا�ة من یوم االثنین �ع .یولیو 10مساًء یوم الجمعة الموافق
  یولیو. 20الموافق 

خالل األسابیع القادمة، ُیرجى إرسال رسالة بر�د إلكتروني إلینا قبل نها�ة العمل في یوم األر�عاء للتقدم �طلب عدم الحضور 
  أو العودة إلى دار الرعا�ة لألسبوع التالي.

 
تعاونكم معنا مرة أخرى في ظل هذه األوقات العصیبة التي نعي أن مجتمعنا والعدید من األسر قد تأثروا بها. لكم منا جز�ل الشكر على ُحسن إننا ُنقدر لكم 

   دعمكم المستمر خالل هذه األوقات الصعبة.
 

 وتفضلوا �قبول فائق االحترام والتقدیر،
  آنا لیرمونث
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