پیایم به والدین و رسپرستان
پیایم به والدین و رسپرستان در کالنشهر ملبورن و میشل شایر
والدین و رسپرستان گرایم،
همانگونه که مستحض هستید ،دولت ویکتوریا اطالعیه های مهیم را در خصوص برنامه ریزی مدارس ویکتوریا برای ترم  3صادر نموده
است.
ی
ی
تدابی ویژه ای را برای هفته 1
براساس توصیه های مقام ارشد بهداشت ویکتوریا ،مدارس دولت ویکتوریا در کالنشهر ملبورن و میشل شایر ر
از ترم  3اتخاذ نموده اند که در ذیال ررسح داده خواهد شد .پس از آن مدارس از ابتدای هفته  2به آموزش از راه دور انعطاف پذیر برای
تغیی وضعیت خواهند داد.
دانش آموزان از مقطع پیش دبستان تا سال  ،10ر
ی
بهداشت ویکتوریا مدارس یم توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بنا بر توصیه مقام ارشد
ی
ی
بهداشت ویکتوریا توصیه های الزم در مورد اقدامات بهداشت و درمان که باید توسط کارمندان و دانش آموزان صورت پذیرد
مقام ارشد
ارائه نموده است که از آنها تبعیت خواهیم نمود.

تدابی مذکور ،کاهش تعداد این دانش آموزان  -و والدین و رسپرستان آنها  -به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا
تغیی در ر
هدف از ر
) (COVID-19در کالن شهر ملبورن و میشل شایر یم باشد.

با این حال الزم است که امکان آموزش حضوری برای برخ از دانش آموزان فراهم بماند .این گروه شامل دانش آموزان سال  11و ( 12و
دانش آموزان سال  10که دوره  VCEو  VCALرا یم گذرانند) یم باشد ،زیرا امکان ادامه و به پایان رساندن دوره تحصیالت متوسطه تکمییل
شان چه  VCEیا  VCCALدارای اهمیت است.
ی
معلمی و کارمندان پشتیبان به صورت حضوری در مدارس تخصیص دارای اهمیت یم باشد.
دسییس کامل دانش آموزان به تخصص
ر
هان که برای والدین و رسپرستانشان امکان کار در میل میرس نیم باشد و رنی اشخایص که نیاز به
ر
همچنی الزم است که ما از خانواده ی
تدارک در محل را دارند ،حمایت نماییم.
ی
بیشی ،مدرسه ما همراه با دیگر مدارس ی
دولت در کالنشهر ملبورن و میشل شایر ،در آغاز روز ،درجه حرارت بدن
برای حصول اطمینان
دانش آموزان را خواهد سنجید .اگر درجه حرارت بدن کودک شما باال باشد ،از شما خواسته خواهد شد که او را را از مدرسه ربیید.
تدابی جدید به تفصیل بیان گردیده است.
ذیال
ر
دوشنبه  13تا جمعه  17جوالی

دانش آموزان سال های 11و  ، 12دانش آموزان سال  10که دروس  VCEیا  VCALرا یم گذرانند و دانش آموزان که در مدارس تخصیص
ثبت نام نموده اند  ،روز دوشنبه  13ام جوالی به مدرسه باز خواهند گشت.
دوشنبه  13ام تا جمعه  17ام جوالی برای دانش آموزان پیش دبستان تا سال  10روزهای هدم حضور یم باشند .عدم حضور دانش
تغیی به سمت آموزش از راه دور و انعطاف پذیر
آموزان در این روزها به کارکنان ما این امکان را یم دهد تا از روز دوشنبه  20جوالی برای ر
آماده شوند.
ما یک طرح مراقبت در محل را برای دانش آموزان که در طول این هفته به آن احتیاج پیدا خواهند نمود را ارائه خواهیم داد .این طرح
برای دانش آموزان که امکان کار کردن در خانه برای والدین  /رسپرستان آنها موجود نیست و امکان هیچگونه ترتیب دیگر برای آنها میرس
نیم باشد و نی دانش آموزان آسیب پذیر در ی
دسیس خواهد بود.
ر

1

ی
بگیید.
در صورن نیاز به این بهرمندی از این طرح ،برای انجام هماهنگ با مدرسه خود تماس ر
تمهیدات مشابیه برای دیگر مدارس کالنشهر ملبورن و میشل شایر برقرار خواهد بود.
از دوشنبه 20جوالی به بعد
مسی خواهد داد .این موضوع شامل حال تمام دانش
تغیی ر
از دوشنبه 20جوالی ،مدرسه ما به سمت آموزش از راه دور و انغطاف پذیر ر
غی از موارد زیر خواهد بود:
آموزان به ر
•
•

دانش آموزان سال  11و سال  12و دانش آموزان سال  10که دروس  VCEیا  VCALرا یم گذرانند.
دانش آموزان که در مدارس تخصیص ثبت نام نموده اند.

همچنی از برنامه آموزش از راه دور استفاده کنند:
دانش آموزان زیر یم توانند به منظور مراقبت در محل به مدرسه بروند و
ر
مناست اتخاذ نمایند ،از جمله فرزندان
تمهیدات
خانه
در
خود
کودکان
• فرزندان والدین  /رسپرستان که نیم توانند برای نظارت بر
ر
معلمان مدارس ی
دولت که موظف به بازگشت به محل کار خود یم باشند
• دانش آموزان آسیب پذیر
گیند در محل آموزش ببینند.
• دانش آموزان دارای معلولیت که تصمیم یم ر
تدابی مشابیه اتخاد خواهیم کرد.
ما برای افرادی که در ترم  2مشمول آموزش از راه دور و انعطاف پذیر یم شوند
ر
یادگیی از
وزارت آموزش و پرورش گزینه های مختلف را برای شما به منظور ادامه پشتیبان از دانش آموزان برای تداوم آموزش در تارنمای
ر
خانه ( )Learning from Homeبه آدرس  education.vic.gov.au/homelearningفراهم کرده است.

آخرین اطالعات در مورد ویروس کرونا ) (COVID-19و مدارس در تارنمای وزارت آموزش و پرورش ( Department of Education
 )and Trainingدر ی
دسیس یم باشدeducation.vic.gov.au/coronavirus :
ی
بهداشت ویکتوریا تأیید نموده است که در حال حاض استفاده از ماسک صورت یا پوشاندن آن برای بزرگساالن یا کودکان در
مقام ارشد
ی
ی
مدارس توصیه نیم شود .بمانند همیشه ،دانش آموزان که خود تمایل به استفاده از ماسک صورت در مدرسه و در زمان رفی و بازگشی
از مدرسه را دارند ،یم توانند از پوشش ماسک استفاده کنند.

در نهایت ،یادآوری یم نماییم که اگر شما ،فرزندتان یا یگ از اعضای خانواده دچار عالئیم مانند تب ،لرز یا عرق ،رسفه ،گلودرد ،تنگ
نفس ،آبریزش بیت ،از بی ی
چشان ،شده اید یم باید تست ویروس کرونا ) (COVID-19بدهید و درخانه بمانید.
رفی حس بویای و
ر
ی
ی
ی
حیان برخوردار یم باشد.
داشی جامعه مدرسه ما از اهمیت
این مطلب برای ایمن نگه
ی
ی
بهداشت از وزارت بهداشت و خدمات انسان ( Department of Health and Human
صورن که تمایل به دریافت اطالعات
در
 )Servicesدارید ،یم توانید به تارنمای زیر مراجعه فرمایید dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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