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 ت به مدرسهبازگشویکتوریا برای برنامه 
با  مدرسه  معمول  یها ت یفعال 

وی از  از   بهداشت   یها هیتوص  پیر
 شوند   رس گرفته یم

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

1: 2-P   وری  . متوسطه به مدرسه باز یم گردند   دوره دانش آموزان ارشد و  اقدامات ضر

فعالیت های معمول مدرسه، از  
گردشهای  جمله ورزش، اردوها و  

با برطرف شدن محدودیت    علیم
از رس گرفته خواهند   ،تردد  های
 شد. 

 

ی باز یم   همه دانش آموزان به محل یاد گیر
 گردند 

دانش آموزان تمایم سطوح به مدرسه باز خواهند  
 گشت. 

  تردد برای   فعیل یها ت یکه محدود   مادایم
، گشت و   اردو مانند  ی  ها تی فعال، برداشته نشود 

 . انجام نخواهد گردید گذار و مسافرت 

ارائه  را از راه دور   یی  ادگ ی برنامه   گر ی د ،مدارس
   . نخواهند داد 

 کارکنان مدارس 

ه کارکنان به حضور در محل خدمت ادامه  کلی 
 خواهند داد.  

حمایت از کارکنان به منظور حفظ سالمتی شان از  
همچنان   کارکنانطریق مدارس و  برنامه حمایتی  

   ادامه یم یابد. 

 والدین 

مدرسه در  یها   هی از توص  ستیبا یم  نیوالد
رساندن فرزندان به   یل هاکخصوص پروتو 

ن به دنبال آنها    تی مدرسه، تبع از مدرسه و رفتی
 .کنند

             دوره متوسطه )سالارشد ( و دانش آموزان 2- – پیش دبستانر )
   (12و  11

  ی سال ها  و دانش آموزان    2  کالستا   پیش دبستاین دانش آموزان  در ابتدا 
 . صورت حضوری به مدرسه باز خواهند گشتبه    12و  11

ادامه   دیگر  ح امسالو سط  ی اینموجود برا  از راه دور   یی  ادگی برنامه  
 . افتی نخواهد  

 10  سالتا  –  3  کالسدانش آموزان  

 آموزش ببیندد،خانه  در توانند  که یم 10تا سال3  کالسدانش آموزان  
ی در خانه ادامه دهند به یاد   د یبا  دانش آموزان همچنان از   نیا . گی 

آموزش  تا از راه دور   ند ی  گ  قرار یم تی طرف مدرسه خود مورد حما
 . ببینند 

برنامه    یطتوانند  یم ،ستند یاز خانه ن  یی  ادگ ی که قادر به   دانش آموزاین 
 . حضور یابند در مدرسه خود  که تحت نظارت خواهد بود،

 کارکنان مدرسه 

مدرسه   کارکنان مدرسه در محل  رود که تمایم ، انتظار یممرحله اولدر 
 حضور یابند. 

برنامه     از طریق مدارس و از کارکنان به منظور حفظ سالمتی شان  
   . پشتیباین به عمل خواهد آمد   ،کارکنان  حمایتی 

 والدین 

  یل ها کمدرسه در خصوص پروت یها   هی از توص  ستیبا یم  نیوالد
ن به دنبال آنها   .کنند  تی مدرسه، تبع از رساندن فرزندان به مدرسه و رفتی

ر کاری  •  تمیر

نکاری   از جمله نظافت   با کیفیت باالتر   از مدارس برای انجام تمی 
ه های    دستشوی  سطوح پر تماس مانند  طول روز   ها و دستگی 

 د. پشتیباین یم گرد،  ب  ها در 

یک گذاری  فاصله   • ر  فیر

ییک حمایت یم  گذاری از پرسنل مدرسه برای حفظ فاصله   ن فی 
ییک میان دانش  گذاری گردد. با این همه حفظ فاصله   ن فی 

وری    در محیط مدرسه آموزان  .  در نظر گرفته نیم شود ضن

 بهداشت  •

و کارکنان تشویق یم گردند که مکررا دستهای    دانش آموزان
س نباشد،  آب و   که   ی  و در جا خود را  بشویند  صابون در دسیی

الکل مورد استفاده قرار خواهد   دارای  دست  کننده   ضد عفوین 
 . گرفت

 سالمت  •

هر شخیص که احساس بیماری یم کند اعم از کارکنان، دانش  
 آموزان و والدین، نباید در مدرسه حضور یابد. 

 


