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  تعليمات ويژۀ دينی
  فورم رضايت والدين

(CFMD145)   February 2019 

  معلومات برای والدين

مکاتب دولتی بايد  تصريح ميدارد که) Education and Training Reform Act 2006( 2006قانون اصالحات تعليم و تربيه و آموزش مصوبۀ 
   است.  (SRI)تعليمات ويژۀ دينی غير اجباری ،د. يگانه استثنا درين اصلنسکوالر (غير مذهبی) باش

نشان دهد که آيا ميخواهند که طفل شان فرصتی را برای والدين فراهم ميسازد که  2به والدين معلومات ميدهد. صفحۀ  (SRI) اين فورم در مورد 1صفحۀ 
  د يا نه. شامل گرد (SRI)در 

  .گردند لطفا اين فورم را تا تاريخ که در صفحۀ دوم مشخص شده است برگردانيد (SRI)شامل آگر ميخواهيد که طفل شما 

مکتب به تمام شاگردان ارائه گردد و در ست به عنوان جزئی از نصاب تعليمی ارا نبايد با تعليمات عمومی دينی اشتباه گرفت که ممکن  (SRI)ياداشت: 
با مدارا و به شاگردان کمک ميرساند که دنيای پيرامون خود را درک کنند وبا همۀ فرهنگها  ومورد اديان جهان و ساختار اعتقادی سکوالر تعليم ميدهد 

  احترام برخورد کنند.

  ؟چيست تعليمات ويژۀ دينی

SRI) (“اين ممکنست شامل مطالعات ارائه ميکنند و مبتنی بر اصول و باورهای متمايز دينی ميباشد." های دينی ديگر ه است که کليساها و گرو تعليمات
  نيز گردد.کرد،  چگونه بايد زندگی و رفتار يک دين خاص اعتقادات با توجه بهمورد اين که  درو آموزش  کتابهای مقدس

SRI  توسط کليسا و خاصی را در مورد يک دين خاص ارائه ميکند  آموزشهایويک فعاليت خارج از نصاب تعليمی است که شموليت درآن اختياری ميباشد
  يا گروه های دينی ديگر ارائه ميگردد.

به صورت آنالين و از طريق  SRIد. مواد را تائيد نميکن SRI، وزارت تعليم و تربيه و آموزش محتويات برنامۀ SRIماهيت خاص دينی با درنظرداشت 
  بررسی والدين در دسترس است.  ه منظورب SRIارائه کنندگان 

  را ارائه ميکند؟ تعليمات ويژۀ دينی که

SRI  آموزش برای ارائه معتبر توسط يک ارائه دهندهتوسط داوطلبان دينی کهSRI  های سازمان درحال حاضر، .ارائه ميگردد مجوز رسمی داده شده است
  :عبارتندازنامه بدهنداعتبارآموزش دهندگان  بهشده اند که  تصويب که 

 اديان ارائه کننده وب سايت ارائه کننده برای معلومات بيشتر  شمارۀ تلفون

1800 063 341 
/https://www.korusconnect.org.au 

Korus Connect 
 )(کشش های 

 سيحيتم

1300 857 797 /arkan.org.au 

Arkan Toledo/Islamic Council of 
Victoria  

 اسالمی ويکتوريا)(ارکان توليدو / شورای 

 اسالم

03 9523 6844 
/www.ujeb.org.au 

United Jewish Education Board  

 (هيئت آموزشی يهود متحد)
 يهوديت

 آيين بودايی   

 

religionsforpeaceaustralia.org.au/ 

 

Religions for Peace Australia (RfP)  

 ) (RfP)(دين برای صلح استراليا 

مسيحيت 
 ارتودوکس

 دين بهائی

 آيين سيک

 آيين هندو

تحت آموزش وردن اعتبارنامه آنها بايد آآموزش دهندگان داوطلب وابسته به کليسا يا سازمان دينی است. آنها نقشی مانند نقش معلم را ندارند. برای به دست 
امضا کنند. يکی فتار نمايند، شده اند قرار گيرند و آيين نامۀ رفتاری را که چگونه در يک مکتب دولتی ر ذکرتوسط يکی از ارائه کنندگانی که در فوق  الزم

  داشته باشند.را ) Working With Children Check) ر کار کردن با اطفالباين است که داوطلبان بايد يک بررسی معت اعتبارنامهگرفتن از ايجابات 

  تعليمات ويژۀ دينی اشتراک در

ساعات  بالفاصله پيش از شروع مکتب ويا بالفاصله  پس از چاشت و ياوقت غذای  در  SRIهفته در دقيقه در 30برای حد اکثر  ممکن است يک شاگرد
  اشتراک کند. ،مکتب

فرم را  با استفاده از اين رضايت پدر ويا مادر اجازه دهد که SRIدر  یشاگردانآن  شرکتبه  تنها می تواند اجباری نيست. مکاتب SRI یشاگردهيچ برای 
   .دنارائه کن

  و به مکتب برگرداند. اين فورم را تکميل کردهشرکت کند  SRIاگر ميخواهند طفل شان در از والدين تقاضا ميگردد که 

برنامه ای است که درين فورم ليست گرديده است. اين يک موافقت نامۀ عمومی نيست و فقط شرکت کنند تنها برای  SRIموافقت شما برای طفل شما که در 
  تا آخر سال تعليمی مکتب اعتبار دارد. 

  . خارج کنيد SRIشما هر وقتی که خواسته باشيد ميتوانيد طفل خود را از شرکت در الع دادن به مدير مکتب، با اط

  ميتوان در:   Department of Education and Trainingو پاليسی  Ministerial Direction 145 به :معلومات بيشتر

 http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/curriculum/Pages/sri.aspx دسترسی پيدا کرد.
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 فورم موافقت والدين – تعليمات ويژۀ دينی

      تا اين تاريخ فورم بايد برگردانده شود: ........./ ........ / .........                                     نام مکتب:

 

که  نشان داده اند پدر و مادری که آنها به در دسترس نباشد، اين فورمصدور  اعتبارنامه) در زمان ارائه کنندۀنام  نام وداوطلبان  (اگر مشخصات فردی از 
شما هر وقتی که خواسته باشيد ميتوانيد با اطالع دادن به مدير مکتب، داده ميشود. برنامه  قبل از شروع کنند، شرکت SRI در ناند که طفل / اطفال شا مايل
  خارج کنيد.  SRIخود را از شرکت در  اطفال /طفل

  لطفا تيک بزنيد                                                                                                                                    

       

 را نشانی کرده ايد لطفا مشخصات طفل/ اطفال خود را ارائه کنيد:  ’بلی ‘اگر  

 نام خانوادگی شاگرد نام شاگرد صنف موافقت داريد که طفل شما شرکت کند؟ SRIبه کدام برنامۀ 

    

    

  

 SRIطفلم در استفادۀ که ممکن است مقداری فيس، که توسط ارائه کننده تعيين ميگردد، ( حد اکثر فيس متوقعه:          $ ) برای خريد مواد مورد من ميدانم 
  برگزار ميگردد جمع آوری ميگردد. در مکتب  SRIو اين مبلغ هنگامی که تعيين گرديد که مطالبه گردد نيز

 

  (لطفا تيک بزنيد)        

  

  ..............................................نام والدين / سرپرست: 

  ................................................................امضا: 

  ......./....../................................................ تاريخ:

. 

    

گروۀ سنی شاگردانی که دعوت 
 SRIشده اند که در برنامۀ 

 شرکت کنند

و طول برنامه  شده زمان پيشنهاد
(مثال سه شنبه ها بالفاصله بعد از 

 )2و  1مکتب برای ترم 

 دين ارائه دهندۀ اعتبار مربی مشخصات

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 را خوانده و فهميده ام. 1در صفحۀ SRI من معلومات راجع به من تائيد ميکنم که  بلی   

 نه      
 
 

 که در باال پيشنهاد شده است موافقت داريد يا نه؟ SRI آيا به اشتراک طفل/ اطفال خود در برنامۀ    بلی    

 


