
آموزش ویژۀ دی�ن - فورم موافقت 
 )CFMD141( والدین

Dari

V5 CFMD141جنوری 2015

د، الزم باشد   من میدانم که ممکن است یک مبلغ فیس برای خرید موادی که مورد استفادۀ طفل من در آموزش ویژۀ دی�ن قرار میگ�ی

و این فیس هنگامی که تصمیم گرفته شد که آموزش ویژۀ دی�ن در مکتب برگزار گردد جمع آوری میگردد.  

یس پیدا کرد. به پالییس آموزش ویژۀ دی�ن وزارت تعلیم و تربیه و رشد اوایل دوران طفولیت میتوان در http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx دس�ت

                                

نام مکتب: 

این فورم برای شاگردان صنف ......... است

این فورم فرص�ت را برای والدین فراهم میکند که مشخص کنند که آیا میخواهند که طفل/ اطفال شان در آموزش ویژۀ دی�ن )SRI(ثبت نام کند یا نه. وق�ت فورم برگردانده شد و توسط مکتب ارزیا�ب گردید، مدیر مکتب تصمیم 

د که آیا این آموزش ویژۀ دی�ن در مکتب برگزار گردد یانه.   میگ�ی

 داو طلب/ داوطلبان آموزش ویژۀ دی�ن از این مکتب تقاضا کرده و آموزش ویژۀ دی�ن در ادیان ذیل را پیشنهاد نموده است:

حد اعظم فیس 

متوقعه

طول برنامه )طور 
مثال: یک ماه، ترم 2 یا 

یک سال(

دقیقه/ ساعت
در هفته، دوهفته/ 

ماه

 معلومات بیش�ت 

/ کلیسای   مذه�ب
گ

 )نام داوطلب، وابست�

رسپرست(

موسسه/ ارائه کننده ادیان

ن معلومات از رسپشن )دف�ت  نامۀ مکتب، گرف�ت وع گردد از طریق خ�ب س نباشد، بعدا قبل ازان که برنامه رسش ( در زمان صدور این فورم در دس�ت اگر مشخصات افراد داوطلب )نام آنها، ارائه کنندۀ اعتبار نامه و سازمان مذه�ب

ن این معلومات والدین در صور�ت که خواسته باشد میتواند طفل/ اطفال خود را از برنامه خارج کنند. والدین هر موقعی که  ن میگردد به والدین ارائه میگردد. با گرف�ت ( ویا ذریعۀ وسیلۀ دیگری که از طرف مکتب تعی�ی پذیرا�ی

ون کنند   خواسته باشند میتوانند طفل/ اطفال خود را از برنامۀ آموزش ویژۀ دی�ن با اطالع دادن کت�ب به مدیر مکتب، ب�ی

من تایید  میکنم که من معلومات موافقتنامۀ والدین در بارۀ آموزش ویژۀ دی�ن در صفحۀ 2 را خوانده و فهمیده ام. 

اک طفل/ اطفال خود در آموزش ویژۀ دی�ن در صور�ت که در مکتب برگزار شود موافقت میکنید؟ آیا به اش�ت

اگر بیل گفته اید، لطفا مشخصات طفل/ اطفال خود را فهرست کنید.                                 

 طفل
گ

سطح سال نام طفلنام خانواد�

)صنف(

اک به کدام دین ارائه شدۀ فوق موافقه شده است؟   اش�ت

)لطفا تیک بزنید(

)لطفا تیک بزنید(  

)لطفا ی� را تیک بزنید(
بیل

نه

نام پدر یا مادر/ رسپرست: ..............................................................................................................................................................................................

آدرس: ........................................................................................................................................................................................................................

امضا:....................................................................................................................................................                                     تاریخ: ............/............/..............

اک کند بیل را تیک بزنید و این فورم را تا تاریخ که در فوق مشخص شده است برگردانید. لطفا متوجه باشید اگر این فورم را برنگردانید شما نشان میدهید که  اگر می خواهید که طفل/ یا اطفال شما در آموزش ویژۀ دی�ن اش�ت

، اگر در مکتب برگزار گردد موافقت ندارید.     اک طفل خود در آموزش ویژۀ دی�ن به اش�ت

تاریخ صدور فورم: 

لطفا آنرا تا این تاریخ برگردانید:



آموزش ویژۀ دی�ن -  فورم موافقت والدین

آموزش ویژۀ دی�ن )SRI( توسط کلیسا و گروهای مذه�ب دیگر در مکاتب دول�ت تحت مادۀ 2.2.11 قانون اصالحات تعلیم و تربیه و آموزش 2006 عرضه میگردد.

پالییس آموزش ویژۀ دی�ن

آموزش ویژۀ دی�ن رصف میتواند در مطابقت با پالییس وزارت تعلیم و تربیه و هدایت وزیرMD141  عرضه گردد. آموزش ویژۀ دی�ن آن گاهی میتواند عرضه گردد که آموزش دهندگان داوطلب، تایید شده و دارای 

اعتبارنامه از مکتب مشخیص تقاضا نمایند و حارصن باشند که برنامۀ آموزش ویژۀ دی�ن را عرضه نمایند و مکتب دارای منابع الزم باشد که بتواند ایجابات قانو�ن را برآورده سازد و اطمینان حاصل گردد که تعهدات 

وظیفۀ مراقبت از هر شاگرد در طول SRI برآورده میگردد. آموزش ویژۀ دی�ن ممکن است طور اوسط برای 30 دقیقه در هفته ارائه گردد.

مکتب به والدین در صور�ت این معلومات را میدهد که یک  داوطلب  آموزش ویژۀ دی�ن دارای اعتبار نامه و تایید شده از مکتب تقاضا نماید.  وق�ت این فورم به والدین داده شد و معلومات فورم های برگردانده 

د که آیا مواد و منابع کا�ن وجود دارد که بتوان SRI را در مکتب عرضه کرد. شده گردآوری و تدوین گردید، مدیر مکتب تصمیم میگ�ی

MD141 و پالییس به صورت آنالین در http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx موجود است.  

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx  

آموزش ویژۀ دی�ن چیست؟

SRI آموزش در مورد اعتقادات و اصول دی�ن ادیان مشخص میباشد و نباید با آموزش عمومی دی�ن )GRE(اشتباه گرفته شود. GRE آموزش در بارۀ ادیان است )که ممکن است از نمایندگان یک دین ویژۀ که عملکرد 

و ساختار اعتقادی دین خود را بیان نماید، هم استفاده گردد یا نه( در حایل که برنامه های  SRIآموزش در مورد یک دین مشخص بوده و ممکن است شامل مطالعۀ متون مقدس و هدایات در بارۀ این که چگونه 

 کرد، هم شود. 
گ

مطابق به اصول آن دین مشخص زند�

SRI یک برریس اجمایل از تمام مذاهب وادیان را ارائه نمی کند. هر SRI مشخص رصف در بارۀ یک مذهب آموزش ارائه میکند که توسط کلیسا یا گروۀ دی�ن دیگرعرضه میگردد. با توجه به طبیعت مذه�ب این برنامه، 

وزارت تعلیم و تربیه و رشد اوایل دوران طفولیت محتویات این برنامه آموزش دی�ن را تصویب نمیکند که توسط یک آموزش دهندۀ داوطلب ودارای اعتبار نامه ارائه میگردد. 

که آموزش ویژۀ دی�ن را ارائه میکند؟

س است. ادیا�ن که در مکاتب ارائه  ن سیک در دس�ت ن هندو، اسالم، بهائیت و آی�ی ، آی�ی ن بودا�ی آموزش ویژۀ دی�ن در مکاتب در تعدادی از ادیان به شمول مسیحیت، کاتولیک، مسیحیت ارتودوکس، یهودیت، آی�ی

میگردد بسته به این که کدام آموزش دهندگان از مکتب تقاضا میکنند فرق میکند. درحال حارصن عرضه کنندگا�ن که به آموزش دهندگان ویژۀ دی�ن اعتبار نامه میدهند عبارتند از:
آموزش دهندگان داوطلب در ارتباط با کلیسا یا تشکیالت دی�ن میباشند. نقش آنها مانند نقش معلم نیست. برای به دست آوردن اعتبارنامه، آنها باید تحت آموزش ی� از عرضه کنندگا�ن که در فوق تذکر داده شده 

ن این است که داوطلبان باید یک برریس معت�ب کار کردن با اطفال را داشته باشند.   ن نامۀ رفتار را که چگونه در یک مکتب دول�ت رفتار نمایند، امضا کنند. ی� از ایجابات اعتبارنامه گرف�ت د و آی�ی اند قرار گ�ی

اک در آموزش ویژۀ دی�ن اش�ت

 SRI آنالین و از طریق موسسۀ که SRI اک طفل را ارائه نمایند)انتخاب نمودن(. مواد اک درآموزش ویژۀ دی�ن اختیاری است. مکاتب نمیتوانند اطفال را در SRI قرار دهند مگر آن که موافقت نامۀ والدین به اش�ت اش�ت

س است.   را ارائه میکند برای برریس والدین در دس�ت

 SRI اک کند، این فورم را تکمیل کرده و به مکتب برگردانند. اگر این فورم برگردانیده نشود، طفل در از والدین تقاضا میگردد که اگر میخواهند که طفل شان در SRI در صور�ت که مکتب آنرا عرضه نماید، اش�ت

اک میکنند،  ی جداگانه از شاگردا�ن که در SRI اش�ت اک نمی کنند در فعالیتهای ارزشمند تعلیمی که خارج از نصاب تعلیمی اصیل میباشند در یک صنف یا فضای یادگ�ی اک نخواهد کرد. شاگردا�ن که در SRI اش�ت اش�ت

مشغول خواهند گردید.

شما در هر موقع میتوانید که طفل/ اطفال خود را از آموزش ویژۀ دی�ن با اطالع دادن کت�ب به مدیر مکتب خارج کنید. 

معلومات بیش�ت

س میباشد.   MD141 و پالییس وزارت در http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx در دس�ت

http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx  

فورم موافقت پدر یا مادرCFMD 141  - ویرایش 1 17/6/14

شمارۀ تلفون عرضه کنندهویبسایت عرضه کننده برای معلومات بیش�تسازمان/ عرضه کنندهدین

http://www.accessministries.org.au/1800 063 341کشیش های ACCESSمسیحیت

 http://www.ceomelb.catholic.edu.au/9267 0228ادارۀ آموزش کاتولیک اصول دی�ن کاتولیک

http://arkan.org.au/1300 857 797ارکن تولیدو/ شورای اسالمی وکتوریااسالم

 http://www.ujeb.org.au/9038 5028هیئت آموزیسش یهود متحدیهودیت

ن بودآ�ی آی�ی

 )RFP( الیا دین برای صلح اس�ت

http://religionsforpeaceaustralia.org.au/

مسیحیت ارتودوکس

دین بهائیت

ن سیک آی�ی

ن هندو آی�ی

http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx
http://www.education.vic.gov.au/about/department/legislation/Pages/sri.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/pages/religious.aspx

	School Name 2: 
	School Name 3: 
	Text Field 3: 
	Text Field 4: 
	Text Field 5: 
	Text Field 8: 
	Text Field 13: 
	Text Field 14: 
	Text Field 22: 
	Text Field 23: 
	Text Field 24: 
	Text Field 25: 
	Text Field 26: 
	Text Field 28: 
	Text Field 30: 
	Dropdown16: [.]
	Dropdown12: [.]
	Dropdown17: [.]
	Dropdown14: [.]
	Dropdown18: [.]
	Dropdown19: [.]
	Dropdown13: [.]
	Dropdown23: [.]
	Dropdown20: [.]
	Dropdown15: [.]
	Dropdown21: [.]
	Dropdown22: [.]
	Text Field 6: 
	Text Field 15: 
	Text Field 9: 
	Text Field 18: 
	Text Field 12: 
	Text Field 21: 
	Text Field 20: 
	Text Field 19: 
	Text Field 10: 
	Text Field 11: 
	Text Field 17: 
	Text Field 16: 
	Text Field 7: 


