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تلفون موبایل خط مشی   
 

       خط مشی

خط   نیا کنند. اجرارا  موبایلن وتلف دیجد خواسته شده است که باید خط مشی ایکتوریو یدولتتمام مکاتب از ، 2020از سال  
 یک جای محفوظ نگهداری شوند. در کتب خاموش بوده و مطول روز در در  موبایل یها نوتمام تلف بایدتقاضا دارد که  یمش

 این است که:   خط مشی نیهدف از ا

  یبرا را ها یحواس پرت ای( یبریسا به شمول زورگویی) موبایلن وبدون استفاده نامناسب از تلفومحفوظ  طیمحیک  •

 . فراهم سازد شاگردان

 چاشت فراهم سازد. غذای و فریح در هنگام ت یبدن تیو فعال یتعامل اجتماع یبرا شتریب یفرصت ها •

 

   تحقیقات

صنف  توانند در  یم موبایل ی ها  تلفوننشان داده که که  است تخاذا یقاتیتحق استفاده از نتایج با موبایلن وتلف دیجد خط مشی 
 یها تلفونموجودیت که  ه استمشخص شد نی. همچنقرار گیرندسوءاستفاده  کتب موردکنند و در م جادیاختالل اهای درسی 

و   کردن آوردن، توجه ادی، به یریادگی، کردن در فکر  شاگردان تیتواند ظرف یم یدرس صنف هایدر کنترل نشده  موبایل
  www.education.vic.gov.auت معارف وزار تیدر وبسا قیتحق ن یاز ا  یخالصه ا سازد. فیاحساسات را ضع میتنظ

 .( موجود استموبایل یها تلفون)جستجو: 

 

پرسیده می شود زیادسواال های که   

 اورند؟یب مکتببه  موبایل تلفونتوانند  یمهم هنوز  شاگردان ایآ

  باشد. در صورت لزوم محفوظخاموش و  دیبا مکتب، اما در طول روز اورندیب مکتببه  موبایل تلفونتوانند  یم شاگردان
 .رندیتماس بگ  مکتبدفتر  قیتوانند با فرزندان خود از طر یم نیوالد

 استفاده وجود دارد؟  یبرا یموارد استثنائ ایآ

  یبرا موبایل تلفونکه از   یی. به عنوان مثال، در جااجازه می دهد هااز استثنا یتعداد کمبه  موبایل تلفون دیجدخط مشی 
 یریادگیتوانند استثناء  یشود. معلمان م یاستفاده م صنفدر  یریادگی تیفعال کیاز  یبانیپشت ای صحی تیوضع کی تیریمد

 یدرباره استثناء ها م شتریب معلوماتتواند اعطا کند.  یم مکتب ریرا مد گریاستثنائات د هیرا اعطا کنند. کل صنفبر  یمبتن
 کودک شما ارائه شود.  مکتبتواند توسط 

 د داشت؟نخواه یشوند چه عواقب یگرفتار م موبایل تلفون به استفاده مکتبکه در  یشاگردان

برخورد  شان مکتب یفعل یانضباط یها یکنند مطابق با خط مش یاستفاده م مکتبخود در  موبایل تلفونکه از  یشاگردانبا 
 باره ارائه دهد.  نیدر ا یشتریب معلوماتتواند  یفرزند شما م مکتبخواهند شد. 

 ؟ هم می شود هوشمند یمثال ساعتها بطور، موبایل یدستگاه ها ری شامل سا دیجد یخط مش نیا ایآ

شود. اگر آنها   یا اعمال نمآیپده ایهوشمند و/  یمانند ساعتها یدنیپوش یهایدر حال حاضر در مورد فناور دیجد خط مشی نیا
خود  یمحل مکتب یممكن است در خط مش کاتبشوند. م خاموش دیها باآن( notification)آگاه سازی آوردند، می  مکتبرا به 
 شامل سازند. ییدستگاهها نیرا در استفاده از چن ییها تیمحدود

 شتر یب معلومات یبرا

 .دیریفرزندتان تماس بگ مکتبخود با  یمحلدر مکتب  موبایل تلفون یخط مشمعلومات بیشتر در مورد  ریافتد یبرا
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