پیایم به والدین و مراقبان

والدین و مراقبان گرایم،
ی
اخی ،سپاسگذاریم.
از پشتیبان شما از آموزش منعطف و از راه دور یط چند هفته ر
ی
ی
درمان ،دولت ویکتوریا روند بازگشت به مدرسه را به صورت مرحله ای به اجرا
بهداشت و
به دنبال توصیه های مسئول کل امور
یم گذارد.
ی
دبستان  ،کالس  1و کالس  ،2دانش آموزان متوسطه ارشد (سال 11و VCAL 12و (VCE
در گام اول ،ابتدا دانش آموزان پیش
و تمام دانش آموزان مدارس استثنان از سه شنبه  26یم به مدرسه باز یم گردند.
نی در صورت امکان باید در مدرسه ی
دانش آموزان سال  10که دوره  VCEرا یم گذرانند ،ازجمله دانش آموزان VCEو  VETر ی
حاض
شوند .چنانچه فرزند  /فرزندان شما امکان حضور در مدرسه را ندارند ،معلمان ما اطمینان حاصل یم کنند که درویس که به
دانش آموز یان که در مدرسه حضور دارند ارائه یم شود برای فرزند /فرزندان شما ر ی
نی ارائه گردد.
ی
ی
به منظور هماهنگ برای کارکنان برای کسب آمادگ این فرایند ،دوشنبه  25یم ،دانش آموزان حضور نخواهند داشت.
در گام دوم بازگشت ما به محل آموزش ،تمایم مقاطع تحصییل دیگر ،از سه شنبه  9ژوئن به مدرسه باز یم گردند.
برای آن دسته از دانش آموز یان که امکان نظارت بر آنها در خانه وجود ندارد و دانش آموزان آسیب پذیر ،الگوی موجود آموزش
در محل مدرسه در یط دوره دو هفته ای از سه شنبه  26یم تا سه شنبه  9ژوئن در محل ی
باق خواهد ماند .روند فعیل مورد
استفاده ما که به والدین و مراقبان این امکان را یم دهد که روزها یا ی
بخش از روزهان را که مایلند فرزندان در مدرسه حضور
داشته باشند را انتخاب کنند ،در این دو هفته ادامه خواهد یافت.
تمایم دانش آموزان دیگر در این مقاطع و سال تحصییل از سه شنبه  9ژوئن به یادگ ریی از خانه ادامه خواهند داد.
پس از بازگشت هر یک از کالس ها ،از دانش آموزان ر ی
چنی انتظار یم رود که به طور عادی در مدرسه حضور یابند .این بدان
معناست که اگر شما تصمیم گرفتید فرزند  /فرزندان خود را بعد از بازگشت به محل تحصیل ،همچنان در خانه نگه دارید  ،ما
دیگر نم توانیم تسهیالت الزم را برای یادگ ریی آنها از خانه فراهم کنیم
ی
ی
بهداشت یا پزشگ مجبور به غیبت هستند صدق نم کند .لطفا خانواده این دانش آموزان
کودکان که به دالیل
این امر در مورد
مناست تهیه نماییم.
نامه
ر
ب
آنها
ای
ر
ب
بتوانیم
تا
ند
بگی
با ما تماس ر
ی
این رویه توسط تمایم مدارس ی
دولت ویکتوریا پیش گرفته شده است.
ی
ی
تندرست همه دانش آموزان و کارکنان ،مدارس ما روش معمول تم ر یی کردن با کیفیت باال را ادامه یم
سالمت و
به منظور حفظ
دهد و شستشوی مکرر دست ها را تشویق یم کنند.
ی
ناخویس یم کند ،نباید در مدرسه حضور یابد .آنها یم باید در خانه بمانند و مشاوره پزشگ
اگر فرزند شما بیمار است یا احساس
دریافت نمایند.
ی
تا ی
ی
درمان توصیه یم نمایند که دانش آموزان نیازی به حفظ فاصله ف ر یییگ در مدرسه نداشته
بهداشت و
زمان که مسئول کل امور
ی
بهداشت به کلیه مدارس در اینجا
باشند ،بسیاری از تغ رییات مهم در عملکرد مدارس ما ،مطابق با توصیه های
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
عی جزئیات بی ی
دسیس خواهد بود .این رویه تا اطالع ثانوی برقرار است .ما هرچه سی ی
در ی
شیی در مورد اسناد مدرسه محیل
خود ارائه خواهم داد  ،اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که تغ رییات شامل موارد زیر است:
ی
هماهنگ بر اساس نیاز برای رساندن فرزندان به مدرسه و ی ی
رفی به دنبال آنها از مدرسه از جمله ساعات نا مشخص
• انجام
یسوع و تعطییل مدرسه؛
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•
•

ی
غی دانش آموزان و کارکنان مدرسه؛
اعمال محدودیت برای دسییس به محل مدرسه برای همه به ر
نحوه برگذاری و مصاحبه و جلسات با اولیا و مربیان؛

یم دانیم که ی
تغیی جهت به سمت آموزش و یادگ ریی در کالس درس (به صورت حضوری)
برخ از خانواده ها ممکن است از این ر
احساس نگر یان کنند .ما یم توانیم اطمینان دهیم كه این تصمیم براساس ی
ی
بهداشت جاری در كشور ما اتخاذ
بهیین توصیه های
گردیده است.
ی
اطالعات بی ی
رسان شده در مورد بازگشت به مدرسه و ویروس کرونا ) (COVID-19را یم توانید در تارنما وزارت پیدا
شی و به روز
کنید:
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
ی
پشیبان و صبوری شما در طول این مدت.
ضمن سپاسگذاری از
ما مشتاقانه منتظر استقبال از دانش آموزان خود در کالس درس هستیم.
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