پیام به والدین وسرپرستان
پیام برای والدین وسرپرستان درکالن شهرهای ملبورن و(حوزه) میچل شایر
والدین وسرپرستان عزیز،
همانطور که می دانید ،دولت ویکتوریا در رابطه با برنامه هایی که برای مکاتب ویکتوریا برای ترم  ۳اعالمیه های قابل توجهی ارایه
نموده است.
براساس توصیه های مسئول ارشد صحی ویکتوریا ،مکاتب دولتی ویکتوریا در کالنشهرهای ملبورن وحوزه میچل شایر ترتیب ویژه ای
را برای هفته  1ترم  3دارند که در زیر آمده است.
مکتب ازابتدای هفته  2به آموزش از راه دور وانعطاف پذیر برای دانش آموزان مقدماتی منتقل می گردد.
به این توصیه بسیار مهم مدیر ارشد صحی ویکتوریا توجه نماید که مکاتب می توانند به فعالیت خود ادامه دهند ریس صحت عامه
ویکتوریا در مورد اقدامات درمانی که باید توسط کارمندان و دانشجویان انجام شود ،مشوره داده است و ما این موارد را پیگیری خواهیم
کرد.
هدف از این طرح وتغییر این است که تعدادی از این دانش آموزان  -ووالدین و سرپرستان شان کاهش یابد – و رفت آمد در سراسر
ملبورن و میچل شایر به منظور کاهش گسترش کروناویروس (()COVID-19می باشد
این مهم است که تدریس رو در رو (حضوری) برای بعضی دانش آموزان نیز حفظ شود
که شامل دانش آموزان سال های  11و ( 12دانش آموزان سال  10که دارای برنامه های تحصیلی
 VCALیا رشته های  VCEخویش هستند)
به دلیل اهمیت این امکان دارد که به همه دانش آموزان امکان ادامه یا تکمیل گواهینامه متوسطه ارشد خود را  ،یا
در  VCALیا  VCEبدهند.
این مهم است که دانش آموزان در مکاتب تخصصی در نشست های حضوری دسترسی کامل به تجارب معلمان وکارمندان کمک کننده
درآن مکاتب داشته باشند.
ما همچنین باید از خانواده هایی حمایت کنیم که والدین وسرپرستان قادر به کار از خانه نباشند ،وسایرانی که نیاز به پشتیبانی در محل
دارند،
برای اطمینان بیشتر ،مکاتب ما همراه همه مکاتب دولتی دیگر در کالنشهرهای ملبورن ومیچل شایر ،در ابتدای روز ،بررسی های تب
همه دانش آموزان را انجام می دهند
اگر فرزند شما تب دارد ،از شما تقاضا می شود تا آنها را از مکتب بگیرید.

ترتیبات جدید در زیر به تفصیل بیان شده است.
دوشنبه  - 13جمعه  17جوالی
دانش آموزان در سال های  11و  ،12دانش آموزان سال  10که آموزش
 VCALیا  VCEرا انجام می دهند و دانش آموزانی که در مکاتب تخصصی ثبت نام کرده اند
 ،دوشنبه  13جوالی به مکتب باز می گردند.
دوشنبه  - 13جمعه  17جوالی روزهای رایگان دانش آموزان مقدماتی برای سال  10می باشد .این روزهای بدون دانش آموز باعث می
شود تا کارکنان ما از روز دوشنبه  20جوالی برای تغییر در آموزش از راه دور وانعطاف پذیر آماده شوند.
ما یک برنامه نظارت در محل برای دانشجویانی که در طول این هفته به آن احتیاج دارند ارائه می دهیم.
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این برنامه برای دانش آموزانی در دسترس میباشد که والدین  /سرپرستان نمی توانند از خانه کارکنند وهیچ راه دیگری برای دانش
آموزان آسیب پذیر امکان پذیر نباشد.
برای کمک به برنامه ریزی ما ،در صورت نیاز به این برنامه ،لطفا ً با مکتب خود تماس بگیرید
همین ترتیبات در مکاتب کالنشهر ملبورن وبخش های میچل برقرار خواهد بود
دوشنبه  20جوالی در بخش ها
از دوشنبه  20جوالی ،مکتب ما به سمت آموزش از راه دور وانعطاف پذیر حرکت می کند
این برای همه دانشجویان جدا از موارد زیر خواهد بود:
•
•

دانش آموزان سالهای  11و  12و دانشجویان سال  10برای برنامه های
 VCALیا VCE
دانش آموزان که در مکاتب تخصصی ثبت نام کردند.نش

دانش آموزان زیر می توانند برای نظارت در محل به مکتب بروند اما برنامه آموزش از راه دور را نیز می توانند انجام دهند
•
•
•

فرزندان والدین  /سرپرستان که نمی توانند برای نظارت برکودکان در خانه ترتیبات مناسبی برقرار کنند از جمله
فرزندان معلمان مکاتب دولتی که موظف به بازگشت به محل کار خود هستند
دانش آموزان آسیب پذیر
دانش آموزان دارای معلولیت که تصمیم می گیرند در محل شرکت کنند

ما ترتیب مشابهی را با مواردی که برای آموزش از راه دور وانعطاف پذیر در ترم  2ایجاد کرده ایم ،دنبال خواهیم کرد.
اداره انواع وسیعی از گزینه را برای شما جهت ادامه حمایت از دانش آموزان تان در آموزش شان ،آموزش ازخانه در صحفه انترنتی
 education.vic.gov.au/ homelearningدارد.
آخرین اطالعات در موردویروس کرونا ) (COVID-19و مکاتب درصحفه انترنتی وزارت آموزش و پرورش میباشد:
education.vic.gov.au/coronavirus
رئیس صحت عامه ویکتوریا تأیید کرده است که در حال حاضر استفاده از ماسک یا پوشانیدن صورت توسط بزرگساالن یا کودکان در
مکاتب توصیه نمی شود .مانند همیشه ،دانش آموزانی که مایل به پوشیدن ماسک صورت در مکتب رفتن و رفتن از مکتب هستند،
می توانند این کار را انجام دهند.
ودر آخر ،یادآوری اینکه اگر شما ،فرزندتان یا یکی از اعضای خانواده دچار عالئم تب ،لرزه یا عرق ،سرفه ،گلودرد ،تنگی نفس،
آبریزش بینی ،از بین رفتن بوی یا طعم هستید،
باید در یک مرکز آزمایش ویروس کرونا آزمایش نموده ) (COVID-19ودرخانه بمانید.
این از اهمیت حیاتی برای ایمن نگه داشتن جامعه مکتب ما برخوردار است
اگر اطالعات صحی را از وزارت صحت عامه وخدمات انسانی می خواهید ،به صحفه انترنتی مراجعه کنید:
dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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