برنامه ویکتوریا برای بازگشت به مدرسه
اقدامات رضوری

 P-2 :1ودانش آموزان ارشد دوره متوسطه به مدرسه باز یم گردند.

 :2همه دانش آموزان پس از دوهفته به مدرسه
باز خواهند گشت.

فعالیت های معمول مدرسه با
رپیوی از توصیه های بهداشت از
رس گرفته یم شوند

رر
تمی کاری
•

ر
دبستان – )2-و دانش آموزان ارشد دوره متوسطه (سال
(پیش
11و)12
ن
در ابتدا دانش آموزان پیش دبستای تا کالس  2و دانش آموزان سال های
11و  12به صورت حضوری به مدرسه باز خواهند گشت.

گیی باز یم
همه دانش آموزان به محل یاد ر
گردند

فعالیت های معمول مدرسه ،از
جمله ورزش ،اردوها و گردشهای
علیم با برطرف شدن محدودیت
های تردد ،از رس گرفته خواهند
شد.

از مدارس برای انجام ن
تمیکاری با کیفیت باالتر از جمله نظافت
طول روز سطوح پر تماس مانند دستشوی ها و دستگیه های
ن
پشتیبای یم گردد.
درب ها،
• فاصله گذاری ر ر
فییک
از پرسنل مدرسه برای حفظ فاصله گذاری ن
فیییک حمایت یم
گردد .با این همه حفظ فاصله گذاری ن
فیییک میان دانش
آموزان در محیط مدرسه نضوری در نظر گرفته نیم شود.
• بهداشت
دانش آموزان و کارکنان تشویق یم گردند که مکررا دستهای
خود را بشویند و در جای که آب و صابون در ی
دسیس نباشد،
ن
عفوی کننده دست دارای الکل مورد استفاده قرار خواهد
ضد
گرفت.
• سالمت
هر شخیص که احساس بیماری یم کند اعم از کارکنان ،دانش
آموزان و والدین ،نباید در مدرسه حضور یابد.

برنامه یادگیی از راه دور موجود برای این سطوح امسال دیگر ادامه
نخواهد یافت.
دانش آموزان کالس  – 3تا سال 10
دانش آموزان کالس  3تا سال 10که یم توانند در خانه آموزش ببیندد،
باید به یاد گیی در خانه ادامه دهند .این دانش آموزان همچنان از
طرف مدرسه خود مورد حمایت قرار یم گیند تا از راه دور آموزش
ببینند.
دانش آموز نای که قادر به یادگیی از خانه نیستند ،یم توانند یط برنامه
که تحت نظارت خواهد بود ،در مدرسه خود حضور یابند.
کارکنان مدرسه
در مرحله اول ،انتظار یم رود که تمایم کارکنان مدرسه در محل مدرسه
حضور یابند.
ی
سالمت شان از طریق مدارس و برنامه
از کارکنان به منظور حفظ
ن
ی
پشتیبای به عمل خواهد آمد.
حمایت کارکنان،
والدین

دانش آموزان تمایم سطوح به مدرسه باز خواهند
گشت.
مادایم که محدودیت های فعیل برای تردد
برداشته نشود ،فعالیت های مانند اردو  ،گشت و
گذار و مسافرت انجام نخواهد گردید.
مدارس ،دیگر برنامه یادگیی از راه دور را ارائه
نخواهند داد.
کارکنان مدارس
کلیه کارکنان به حضور در محل خدمت ادامه
خواهند داد.
ی
سالمت شان از
حمایت از کارکنان به منظور حفظ
ی
حمایت کارکنان همچنان
طریق مدارس و برنامه
ادامه یم یابد.
والدین
والدین یم بایست از توصیه های مدرسه در
خصوص پروتوکل های رساندن فرزندان به
مدرسه و ی ن
رفت به دنبال آنها از مدرسه ،تبعیت
کنند.

والدین یم بایست از توصیه های مدرسه در خصوص پروتکل های
رساندن فرزندان به مدرسه و ی ن
رفت به دنبال آنها از مدرسه ،تبعیت کنند.
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