یک پیام برای والدین و مواظبی
یک پیام برای والدین و مواظبی در کالنشهر ملبورن و میشل شایر
والدین و مواظبی ر
محتم،
همانطور که مطلع هستید  ،دولت ویکتوریا اعالنهای مهیم راجع به پالن گذاری مکتبهای ویکتوریا برای ترم  3نش نموده است.
براساس توصیه های آمر ارشد صیح ویکتوریا ،مکتبها ر
دولت ویکتوریا در کالنشهر ملبورن و میشل شایر تدابت ویژه ای را برای هفته  1از
ترم  3اتخاذ نموده اند که در ذیل شح داده خواهد شد .پس از آن مکتبها از آغاز هفته  2آموزش از راه دور انعطاف پذیر برای شاگردان از
مقطع پیش دبستان تا صنف  ،10را روی دست خواهند گرفت.
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بنا بر توصیه آمر ارشد صیح ویکتوریا  ،مکتبها یم توانند به فعالیت خود ادامه دهند .آمر
طت که باید توسط کارکنان و محصلی انجام شود ارائه نموده است که
ارشد صیح ویکتوریا توصیه های الزم راجع به اقدامات صیح و ی
ازآنها تبعیت خواهیم نمود.

هدف از تغیت در تدابت مذکور ،کاهش تعداد این شاگردان  -و والدین و مواظبی آنها  -برای کاهش شیوع ویروس کرونا ) (COVID-19در
کالن شهر ملبورن و میشل شایر یم باشد.

با این وجود الزم است که امکان آموزش حضوری برای برخ از شاگردان فراهم بماند .این گروپ شامل شاگردان صنف  11و ( 12و
شاگردان صنف  10که دوره  VCEو  VCALرا یم گذرانند) یم باشد ،زیرا امکان ادامه و به پایان رساندن لیسه تکمییل شان چه  VCEیا
 VCCALدارای اهمیت است.
ر
ر
حمایت به طور حضوری در مکتبها تخصیص حائز به اهمیت یم باشد .همچنی
دستیس کامل شاگردان به تخصص معلمی و کارکنان
هان که امکان کار در خانه برای والدین و مواظبینشان فراهم نیم باشد و نت افرادی که ضورت به تدارک در
ضورت دارد که ما از خانواده ی
محل را دارند ،حمایت نماییم.
ر
بیشت ،مکتب درکنار دیگر مکتبها ر
دولت در کالنشهر ملبورن و میشل شایر ،در شوع روز ،درجه حرارت بدن شاگردان را
برای اطمینان
اندازه گتی خواهد کرد .اگر درجه حرارت بدن طفل شما بلند باشد ،از شما خواسته خواهد شد که او را را از مکتب یبتید.
تدابت جدید به شمول موارد ذیل به تفصیل بیان گردیده است.
دوشنبه  13تا جمعه  17جوالی
شاگردان صنف های 11و  ، 12شاگردان صنف  10که دروس  VCEیا  VCALرا یم گذرانند و شاگردان که در مکتبها تخصیص ر ر
اجست شده
اند  ،روز دوشنبه  13ام جوالی به مکتب باز خواهند گشت.
روز دوشنبه  13ام تا جمعه  17ام جوالی روز های عدم حضور شاگردان پیش دبستان تا صنف  10یم باشد .عدم حضور شاگردان در این
روزها به کارکنان ما این امکان را یم دهد تا از روز دوشنبه  20جوالی برای تغیت به سمت آموزش از راه دور و انعطاف پذیر آماده شوند.
ما یک پروگرام مواظبت در محل را برای شاگردان که در طول این هفته به آن احتیاج پیدا خواهند نمود را ارائه خواهیم داد .این پروگرام
برای شاگردان که امکان کار کردن در خانه برای والدین  /مواظبی آنها موجود نیست و کدام امکان دیگری برای آنها ممکن نیم باشد و نت
شاگردان آسیب پذیر در ر
دستس خواهد بود.
ر
صورن که ضورت به استفاده از این پروگرام دارید ،برای انجام هماهنگ با مکتب خود به تماس شوید.
در
تمهیدات مشابیه برای دیگر مکتبها کالنشهر ملبورن و میشل شایر برقرار خواهد بود.
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از دوشنبه 20جوالی به بعد
از دوشنبه 20جوالی ،مکتب ما به سمت آموزش از راه دور و انعطاف پذیر تغیت جهت خواهد داد .همه شاگردان به غت از موارد ذیل به
شمول این پروگرام خواهند بود:
•
•

شاگردان صنف  11و صنف  12و شاگردان صنف  10که دروس  VCEیا  VCALرا یم گذرانند.
شاگردان که در مکتبها تخصیص ر ر
اجست شده اند.

شاگردان ذیل یم توانند به منظور مواظبت در محل به مکتب بروند و از پروگرام آموزش از راه دور استفاده کنند :
مناست اتخاذ نمایند ،به شمول فرزندان
• فرزندان والدین  /مواظبی که نیم توانند برای نظارت بر اطفال خود در خانه تمهیدات
ی
معلمان مکتبها ر
دولت که موظف به بازگشت به محل کار خود یم باشند.
• شاگردان آسیب پذیر
• شاگردان دارای معیوبیت که تصمیم یم گتند در محل آموزش ببینند.

ما برای شاگردان که در ترم  2مشمول آموزش از راه دور و انعطاف پذیر یم شوند تدابت مشابیه اتخاد خواهیم کرد.
وزارت معارف انتخابهای مختلف را برای شما به منظور ادامه حمایت از شاگردان برای تداوم آموزش آنها در ویب سایت یادگتی از خانه
( )Learning from Homeبه نشان  education.vic.gov.au/homelearningفراهم کرده است.

معلومات جدید راجع به ویروس کرونا ) (COVID-19و مکتبها در ویب سایت وزارت معارف ( Department of Education and
 )Trainingدر ر
دستس یم باشدeducation.vic.gov.au/coronavirus :
آمر ارشد صیح ویکتوریا تأیید نموده است که در حال حاض استفاده از ماسک صورت یا پوشاندن آن برای افراد کالن یا اطفال در مکتبها
توصیه نیم شود .مثل همیشه ،شاگردان که خود شایق به استفاده از ماسک صورت در مکتب و در زمان ر
رفی و پس آمدن از مکتب
هستند ،از ماسک استفاده کرده میتوانند.

در آخر ،یادآوری یم نماییم که اگر شما ،فرزندتان یا یگ از اعضای خانواده دچار عالئیم مانند تب ،لرز یا عرق ،شفه ،گلودرد ،نفس تنگ ،
آبریزی بیت ،از بی ر
چشان ،شده اید ،باید تست ویروس کرونا ) (COVID-19بدهید و درخانه بمانید.
رفی حس بویای و
ی
ر
ر
حیان برخوردار یم باشد.
داشی جامعه مکتب ما از اهمیت
این موضوع برای ایمن نگه
اگر شایق به دریافت معلومات صیح از وزارت صحت عامه و خدمات انسان ()Department of Health and Human Services
هستید ،از ویب سایت ذیل دیدن کرده میتوانید.
dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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