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 سرپرستانو  نيوالد لدیب امغپي
 .ديشته باشيد از خانه یريادگي بلدی ضروریها و منابع  پروگرامبه  یدسترس چطور بارهدر  معلومات

 
 ،محترم سرپرستانو  نيوالد

 .درحال تغير استه (COVID-19) (coronavirus) )19(کوويد  وايريس کرونا تي، وضعمثل که شمو خبريد
 دهديادگيری  ،ا پس مينهوختی که شاگرد لاپري 15چهارشنبه  زترم دوم روزاها پيشنهاد کيده که تمام مکتب ايکتوريو دولت

 راه دور تغير مونه. 
 يک امر خوب واضع از طرف یا .رهيبگ ياداز خانه  ديبا هريبگ اديخانه  هر شاگرد که متينه ازکه  هاست یمعن ای به ای

 .استه )Chief Health Officer( صحتمسئول ارشد  یها مطابق پيشنهاد ايکتوريدولت و
ديگه  اتبيترت چيو ه وجود نديرهدر خانه  سرپرستیامکان به جز روزهای که ، ا بايد از خانه خو ياد بيگرنهتمام شاگرد

 امکان نديره. 
 

يده اجازه د مکتب ها لدیب: ديرن )SENIOR SECONDARY STUDENTS( شاگردهای صنف باالکه  بلدی مکتب های
ميتنه د مکتب باشن بلدی  VCALو  VCE اهشاگرداز  خورد یها پکه گروکه اگر نياز باشه  و دخانه امکان شی نباشه  شده

. تمام اگر نياز د ای ترتيت باشه د باره ازی از طرف مکتب شيم ديده موشه شتريب معلومات. ازيکه درس خو مکمل کنن
 .و اقدمات صحی مد نظر گرفته شده فاصله گيری فزيکی مربوط بهاقدامات مناسب 

موفاميم که ای . ما گرفته شده ايکتوريوتمام مردم  مصونيتو  صحتتيد شدون وايريس کرونا بلدی لدی کم کيدووب مرحله یا
 .نا آرامی شونهو تشويش باعث هممکن استبلدی از شمو و فاميل شيم 

مت کشيدن که مواد يادگيری را آماده کنن تا مطمين شونن که ياد گيری حمعلمان زياد ز. هم از خانه کارموننمعلمان  اکثريت
 ا ادامه ديره.هو جانجوری شاگرد

 .ه استهمجانی بلدی قرص آماد، لپ تاپ و تبلت به صورت نديره تاليجيد تکنالوجی ا که د خانه دسترسی دهبلدی شاگرد
 بلدی ازيکه بهترين کمک را بلدی شاگردها بيدی.  ای حالت تغير بلدی تمام استه. ای مهم استه که مو تمام يکجای کارکنی

 ای زمان تغير کمک ميتنين.  هميديه دباره ازيکه شمو چطور زوزاد خو د معلوماتاز خانه"  یريادگي" یمعلومات ورق
 معلومات هم) (Department of Education and Training’s (DET) تعليم و تربيه وزارت يادگيری از خانهب سايت يو

: ميديه سرپرستانو  نيوالد لدی) را بیسيانگل زيبونه د( یو منابع
learning.aspx-https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home 

: دايم تغيرمونه مطابق وضعيت DET تيب سايدر و مکاتبو  )19(کوويد  وايريس کرونا در مورد معلومات
ttps://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspxh 

 .ای وخت هتشکر از کمک از شمو د
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