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 والدین و مراقبت کنندگان محترم،

 .از حمایت شما از یادگیری از راه دور و انعطاف پذیر در طی چند هفته گذشته متشکرم

به دنبال رایزنی افسر ارشد صحت، حکومت ویکتوریا توصیه کرده است که مکاتب می توانند بازگشت مرحله ای 

 . تدریس در مکاتب را شروع کنند

طی . دریافت کرده ام( DET)معلومات زیر شامل توصیه های اولیه ای است که من از وزارت تعلیم و تربیه و آموزش 

 . تری در مورد بازگشت به حضور در مکتب و یادگیری در صنف خواهم دادروز آینده من معلومات دقیق  7

و  VCAL 12و  11صنف )و شاگردان ارشد  2و صنف  1، صنف (Prep)شاگردان دورۀ قبل از مکتب مرحله اولدر 

VCE ) ماۀ می به مکتب باز می گردند 26و کلیه شاگردان مکاتب خاص از سه شنبه. 

را انجام می دهند، نیز در صورتی که ممکن  VCE VETبه شمول تحصیالت  VCE که تحصیالت 10شاگردان صنف 

فرزندان شما امکان پذیر نیست، معلمان ما اطمینان حاصل / اگر این کار برای فرزند. باشد باید در مکتب حاضر شوند

فرزندان شما نیز / خواهند کرد درسهایی را که برای شاگردانی که در مکتب حاضر می شوند می دهند برای فرزند

 .ارائه کنند

ماه می یک روز بدون شاگرد خواهد  25برای حمایت از همه کارکنان مکتب که برای این انتقال آماده شوند، دوشنبه 

 .نه آموزش از راه دور نه درس هایی که در کالج داده می شود هیچکدام وجود خواهد داشت. بود

جون تمام صنف های دیگر به مکتب برخواهند  9از روز سه شنبه  بازگشت ما به تدریس در مکتب،مرحله دوم در 

 .گشت

روند فعلی که ما استفاده می کنیم تا والدین و سرپرستان بتوانند روزها یا بخشی از روزهای را مشخص کنند که برای 

جون ادامه خواهد  9ماه می تا روز سه شنبه  26از روز سه شنبه  -تدریس در مکتب الزم است برای مدت این دو هفته 

 .داشت

 . جون ادامه خواهند داد 9تمام شاگردان دیگر این صنف ها و سال های تحصیلی به یادگیری در خانه تا روز سه شنبه 

پس از بازگشت یک صنف به مکتب، از تمام شاگردان همان صنف انتظار می رود که به طور معمول در مکتب حاضر 

فرزندان تان را بعد از بازگشت صنف شان به تدریس در / ا تصمیم گرفتید که فرزنداین بدان معناست که اگر شم. گردند

 . مکتب، در خانه نگاه دارید، ما دیگر نمی توانیم به یادگیری آنها در خانه کمک کنیم

خانواده های . این موضوع در مورد شاگردانی که به دالیل صحی با طبی نمی توانند حاضر مکتب شوند صدق نمی کند

 . این شاگردان لطفاً با تیم مناسب صنف تماس بگیرند تا ما بتوانیم یک برنامه یادگیری غیابی را در معرض اجرا بگذاریم

 .تمام مکاتب دولتی در ویکتوریا این روش مرحله ای فوق الذکر را به کار می برند

به یک روال معمول پاک کاری ادامه می دهد و  برای حمایت از سالمتی و رفاه همه شاگردان و کارکنان، مکتب ما

 . شستشوی مکرر دست ها را تشویق می کند

 .او باید در خانه بماند و مشورۀ طبی بگیرد. اگر فرزند شما مریض است یا احساس مریضی می کند، نباید به مکتب بیاید

 



صلۀ فیزیکی مجبور نخواهند بود، اما در حالی که افسر ارشد صحت توصیه کرده است که شاگردان در مکتب به حفظ فا

این تغییرات تا اطالع . مطابق با توصیه های صحی، تعدادی از تغییرات مهم در عملکردهای مکتب ما رخ خواهد داد

من هرچه زودتر جزئیات بیشتری را در مورد مسایل مکتب محلی خود به شما ارائه . ثانوی به کار برده می شوند

 :ن نکته حائز اهمیت است که این تغییرات شامل موارد زیر می شودخواهم کرد، اما ذکر ای

 ،محدودیت در دسترسی به داخل مکتب برای همه غیر از کارکنان و شاگردان مکتب 

 شیوۀ برگزاری جلسات و مصاحبه های والدین و معلم. 

 :است شامل موارد زیر نیز گردد ممکنبه منظور به حداقل رساندن تراکم، تغییرات 

 بات تنظیم شده برای پیاده کردن و سوار کردن شاگردانترتی 

 نوبتی شدن زمان شروع و پایان مکتب 

  هدایت کردن شاگردان به نقاط ورودی و خروجی اختصاص داده شده 

 

 

من . ما می دانیم که بعضی از خانواده ها ممکن است از این حرکت تدریس و یادگیری در صنف احساس نگرانی کنند

 .می توانم اطمینان بدهم كه این تصمیم براساس بهترین توصیه های صحی كه در اختیار كشور ما است گرفته شده است

را می توان در وبسایت این وزارت یافت که ( 19کووید )معلومات بیشتر در مورد بازگشت به مکتب و کروناویروس 

 .به طور مداوم آخرین معلومات را می گنجاند
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx 

انی از حمایت شما از این کالج، از فرزندان و از یک دیگر تان قدرد. با تشکر از حمایت و صبر مداوم شما در این مدت

می کنم و از نظر شخصی نیرومندی و تعهدی را که جامعه کرنبورن از خود نشان داده است برای من الهام بخش بوده 

 . است

 .هم من و هم تمام کارکنان ما مشتاقانه منتظر استقبال از شاگردان ما در صنف ها هستیم

 با احترام
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