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 مواظبينپيام برای والدين و 
 خانه دربرنامه ها و منابع مورد ضرورت برای درس خواندن  بهمعلومات برای دسترسی 

 
 والدين و سرپرستان محترم،

 است. تحولدر حالت  (coronavirus (COVID-19))هستيد، وضعيت ويروس کرونا  آگاههمانطور که 
درس خواندن از خانه ها اپريل تمام مکاتب  15ارشنبه هاز چ 2بازگشت شاگردان در سمستر  باحکومت ويکتوريا خبر داده است که 

 را ميدهند.(ريموت) 
 اين يک دستور العمل واضح از طرف حکومت ويکتوريا است که تمام شاگردان که ميتوانند بايد از خانه درس بخوانند.ی اين بدين معن

 ميباشد. (Chief Medical Officer) اساس مشوره رئيس صحت بر
 هم نتوان که کسی از ايشان در خانه نظارت کرده نتواند و هيچ ترتيب ديگری یروز هايدر  تمام شاگردان در خانه درس مياموزند، بجز 

 .داد
 

در خانه انجام  آنراو ، باشد الزمبرای تکميل دروس مکتب اگر به مکاتب اجازه داده شده است که برای مکاتب با شاگردان صنوف باال: 
معلومات اگر چنين ترتيبی ضرورت داشت، را در مکتب داشته باشند.  VCALو  VCEگروه های کوچک از شاگردان  ،داده نتوانند

  اعمال ميشود. و نظافت اجتماعی فاصله مکتب تان فراهم خواهد شد. تمام اقدامات مناسببيشتر در اين باره از طرف 
ممکن اين که  ميدانيشود. ما ميانجام م يی هاايکتوريو تمام مصونيتو  یاز سالمت نانيو اطم روسيکاهش سرعت و یبرا اقدامات نيا

 شما و خانواده شما شود. ضطرابو ا یاست باعث نگران
تالش  اريبستمام شاگردان  صحتمندیاز  تيو حما درس دادناز تداوم  مطمئن بودن یکنند. معلمان برايخانه کار م در زيمعلمان ن راکث

 کنند. یرا عمل یريادگي یکرده اند تا برنامه ها
 به امانت فراهم ميشود. و گانيبه صورت را برای شان ،، لپ تاپ و تبلتدسترسی ندارند تاليجيد وسايلکه در خانه به  شاگردانی یبرا

 یممکن را برا یبانيپشت نيتا بهتر ميداشته باش کينزد با هم همکاریهمه خواهد بود. مهم است که ما  یبرا مشکلزمان  کي نيا
 .ميفراهم کن شاگردان

 .فراهم ميکند برايتانرا دوره انتقالی  نياز فرزند خود در ا تيحما یدر مورد چگونگ معلوماتخانه"  در درس خواندن" ورق
خانه  دردرس خواندن  در باره (Department of Education and Training’s (DET)) وزارت تعليم و تربيهويب سايت 

  فراهم ميکند:  مواظبينمعلومات و منابع را به (لسان انگليسی) برای والدين و 
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning.aspx 

اوضاع بروز رسانی به صورت مرتب در باره تحوالت  DETو مکاتب در ويب سايت  (COVID-19)معلومات در باره ويروس کورونا 
 : ميشود

https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 
 دوران.تشکر از حمايت شما در اين  اب
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