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مراقبان پیایم به والدین و   

 

 گرایم،  مراقبانوالدین و  

، سپاسگذاریم.    از پشتیبانی شما از آموزش منعطف و از راه دور یط چند هفته اخیر

به اجرا ، دولت ویکتوریا روند بازگشت به مدرسه را به صورت مرحله ای  کل امور بهداشتی و درمانی    مسئول   یها  ه یبه دنبال توص
 یم گذارد. 

   ،گام اولدر  
 
    VCE) و VCAL    12و11متوسطه ارشد )سال    ، دانش آموزان  2و کالس    1پیش دبستانی ، کالس    دانش آموزان    ابتدا

 گردند.   به مدرسه باز یم یم  26از سه شنبه  استثنان  مدارس  دانش آموزان   و تمام

ی  VET وVCE، ازجمله دانش آموزان  یم گذرانند را    VCE  دورهکه    10دانش آموزان سال   در صورت امکان باید در مدرسه حاضی   نیر
  به که   درویسکنند که   حاصل یم نانیمعلمان ما اطمحضور در مدرسه را ندارند، فرزند / فرزندان شما امکان  چنانچه شوند. 

ی فرزندان شما    / حضور دارند ارائه یم شود برای فرزند که در مدرسه    دانش آموزانی   گردد. ارائه  نیر

 برای کارکنان برای 
ی

 این فرایند، دوشنبهکسب    به منظور هماهنگ
ی

 .  داشتیم، دانش آموزان حضور نخواهند   25آمادگ

 گردند.   یماز ژوئن به مدرسه ب 9از سه شنبه ، گر یدتحصییل مقاطع  تمایمبازگشت ما به محل آموزش،   گام دومدر 

موجود آموزش   ی الگو آسیب پذیر،   آموزان    وجود ندارد و دانش خانه   بر آنها در امکان نظارت  برای آن دسته از دانش آموزانی که 
رد  مو روند فعیل  خواهد ماند.  ژوئن در محل باقی   9تا سه شنبه  یم  26از سه شنبه یدوره دو هفته ا در یط در محل مدرسه
 از روزهان  را که مایلند فرزندان در مدرسه حضور روزها یا  این امکان را یم دهد که  مراقبانوالدین و به استفاده ما که 

بخشی
 در این دو هفته ادامه خواهد یافت. را انتخاب کنند، داشته باشند 

 . از خانه ادامه خواهند داد  ی یر ادگیژوئن به  9 از سه شنبه یلی مقاطع و سال تحص ن یدر ا گر ید دانش آموزان   تمایم

ی از دانش آموزان  هر یک از کالس ها،پس از بازگشت  بدان  ن یا . حضور یابند در مدرسه  یرود که به طور عاد انتظار یمچنیر
ما  ،  د یدر خانه نگه دار  به محل تحصیل، همچنان / فرزندان خود را بعد از بازگشت فرزند  د یگرفت  میمعناست که اگر شما تصم

 فراهم کنیم آنها از خانه  ییر ادگیتسهیالت الزم را برای   م یتوان نم  گر ید

زان  لطفا خانواده این دانش آمو  کند.   هستند صدق نم بتیمجبور به غ پزشگ   ا ی بهداشتی  لیکه به دال   امر در مورد کودکانی  نیا
ند تا بتوانیم برای آنها برنامه مناستی تهیه نماییم.   با ما تماس بگیر

 این رویه توسط تمایم مدارس دولتی ویکتوریا پیش گرفته شده است. 

ی ما روش معمول تم مدارسهمه دانش آموزان و کارکنان،  به منظور حفظ سالمتی و تندرستی    ادامه یم  با کیفیت باال را  کردن  یر
 د. نکن  یم قیمکرر دست ها را تشو  یدهد و شستشو 

مشاوره پزشگ در خانه بمانند و  د یباآنها یم   حضور یابد. در مدرسه  د ینبا   یم کند، احساس ناخویسی  ا یاست   مار ی شما ب فرزند اگر 
 دریافت نمایند. 

ی ف  فاصلهبه حفظ    یاز یکه دانش آموزان ن  یم نمایند   هیتوص  مسئول کل امور بهداشتی و درمانی که    تا زمانی  در مدرسه نداشته    گ ییر
  اینجا  در مدارس  هیبه کل بهداشتی  یها هی، مطابق با توصس ما ار مهم در عملکرد مد اتییر از تغ یار ی، بس باشند 

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

س خواهد بود.    مدرسه محیل  اسناد در مورد  یشیی ی ب اتیجزئ عیی یهرچه س  ما این رویه تا اطالع ثانوی برقرار است.  در دسیی
 است:  ر یشامل موارد ز  اتییر است که تغ تینکته حائز اهم نیخود ارائه خواهم داد ، اما ذکر ا 

 بر اساس نیاز برای   •
ی

ی به دنبال آنها  انجام هماهنگ از جمله ساعات نا مشخص   مدرسه  از رساندن فرزندان به مدرسه و رفیی
وع و تعطییل مدرسه  ؛سی

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx
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یس  برای  تیمحدوداعمال  •  ؛و کارکنان مدرسهدانش آموزان  غیر مه به ه  یمدرسه برا محلبه  دسیی

 ؛اولیا و مربیانبا جلسات  مصاحبه و نحوه برگذاری و  •

 

 )به صورت حضوری(  در کالس درس  ییر ادگیبه سمت آموزش و    تغییر جهت  نیاز خانواده ها ممکن است از ا  که برخی   میدان  یم
اتخاذ  كشور ما   جاری در  بهداشتی  یها هیتوص نیبراساس بهیی  م یتصم نیم كه ایده نانیم اطمی توان یم ما  کنند.   احساس نگرانی 
 . گردیده است

پیدا وزارت   تارنما در  ید توان را یم  (COVID-19) ویروس کرونا  در مورد بازگشت به مدرسه و  و به روز رسانی شده شیی ی ب اطالعات
 کنید: 

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

 

 ضمن سپاسگذاری از پشیبانی و صبوری شما در طول این مدت. 

 . میهست درس کالس   در ود دانش آموزان خ از  ما مشتاقانه منتظر استقبال

 

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx

