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پیارے والدین اور سرپرست خواتین و حضرات،
ان پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران فاصالتی اور قابل تغیر ( )flexibleتعلیم میں معاونت کے لئے آپ سب کا شکریہ۔
چیف ہیلتھ آ فیسر کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے وکٹوریہ کی حکومت نے اسکولوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ
اسکولوں میں تعلیم کی فراہمی کی جانب مرحلہ وار واپسی شروع کرسکتے ہیں۔
نیچے دی گئی معلومات میں وہ ابتدائي تجویز شامل ہے جو مجھے ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ( )DETکی
جانب سے موصول ہوئی ہے۔ اگلے  7دنوں کے دوران میں اسکولوں میں حاضری اور کالس رومز میں دی جانے
والی تعلیم کی جانب واپسی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔
پہلے مرحلے میں پریپ ،گریڈ  1اور گریڈ  ،2سینیئر اسکینڈری (تعلیمی سال  11اور  VCAL 12اور  )VCEکے طلباء
اور اسپیشلسٹ اسکولوں کے تمام طلباء  26مئی بروز منگل سے اسکول واپس آئیں گے۔
تعلیمی سال  10کے وہ طلباء جو  VCEتعلیم ،بشمول  VCE VETتعلیم ،حاصل کر رہے ہیں انہیں بھی یہ کالسز لینے
کے لئے ،جہاں قابل عمل ہو ،اسکول آنا چاہئے۔ اگر آپ کے بچے\بچوں کے لئے یہ ممکن نہ ہوا تو ہمارے اساتذہ
اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ وہ کام جو اسکول آنے والے بچوں کو جو دیا جائے گا وہ آپ کے بچے\بچوں کو بھی
فراہم کیا جائے۔
اس منتقلی کی تیاری کے لئے اسکول کے تمام عملے کی مدد کرنے کے لئے 25 ،مئی بروز سوموار کو طلباء
اسکول نہیں آئیں گے۔ کالج میں فاصالتی تعلیم یا آن سائٹ کالسیں نہیں ہوں گی۔
آن سائٹ پڑھائي کے ہمارے دوسرے مرحلے میں دیگر تمام تعلیمی سالوں میں پڑھنے والے بچوں کی واپسی  9جون
بروز منگل سے ہوگی۔
والدین اور نگرانوں کو آن سائٹ پڑھائی کے لئے درکار مکمل یا جزوی دنوں کی نشاندہی کرنے کے لئے ہم جو
موجودہ طریقۂ کار استعمال کررہے ہیں ،وہ ان دو ہفتوں کے دوران جاری رہے گا  -منگل  26مئی تا منگل  9جون۔
ان گریڈز اور تعلیمی سالوں میں پڑھنے والے دیگر طلباء  9جون بروز منگل تک گھر سے پڑھنا جاری رکھیں گے۔
جب کوئی تعلیمی سال اسکول واپس بالیا جائے گا تو اس تعلیمی سال کے تمام طلباء سے امید کی جائے گی کہ وہ
اسکول میں معمول کے مطابق آئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے بچے\بچوں کے تعلیمی سال کی آن سائٹ
پڑھائي شروع ہونے کے بعد بھی انہیں گھر رکھتے ہیں تو ہم ان کی گھر پر پڑھائي میں مزید معاونت نہیں کرسکتے۔
اس کا اطالق ایسے بچوں پر نہیں ہوگا جنہیں صحت یا طبی وجوہات کی بناء پر اسکول سے غیر حاضر رہنے کی
ضرورت ہے۔ ایسے گھرانے براہ کرم متعلقہ تعلیمی سال کی ٹیم سے رابطہ کریں تاکہ ہم غیرحاضری کے دوران
پڑھائی کا ایک منصوبہ تیار کرسکیں۔
اوپر بیان کردہ مرحلہ وار طریقۂ کار وکٹوریہ کے تمام سرکاری اسکول اپنا رہے ہیں۔
اپنے تمام طلباء اور عملے کی صحت اور تندرستی میں معاونت کے لئے ہمارا اسکول تفصیلی صفائی ستھرائی کا
معمول جاری رکھے گا اور بار بار ہاتھ دھونے کی ترغیب دے گا۔
اگر آپ کا بچہ بیمار ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اسے اسکول نہیں آنا چاہئے۔ اسے گھر رہنا چاہئے اور
طبی مشورہ حاصل کرنا چاہئے۔

اگرچہ چیف ہیلتھ آفیسر نے تجویز دی ہے کہ اسکول میں طلباء کو جسمانی فاصلہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی،
تاہم صحت کی تجویز کے مطابق ہمارے اسکول کے طریقۂ کار میں کئی ایک اہم تبدیلیاں کی جائیں گی۔ اس کا اطالق
اگلے نوٹس تک ہوگا۔ میں جلد سے جلد اپنے مقامی اسکول کے حوالے سے مزید تفصیل فراہم کروں گا ،لیکن یہ
نوٹ کرنا ضروری ہے کہ تبدیلیوں میں یہ شامل ہو گا:



اسکول کے اپنے عملے اور طلبا کے عالوہ کسی اور کے لئے اسکول کی حدود میں داخلے پر پابندی۔
والدین اور اساتذہ کے مابین ہونے والی مالقاتوں اور انٹرویوز کا طریقہ۔

رش کم کرنے کے لئے تبدیلیوں میں یہ بھی شامل ہوسکتا ہے:




بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لینے کے انتظامات میں تبدیلی
اسکول شروع کرنے اور ختم کرنے کے مختلف اوقات
طلباء کو تفویض کردہ داخلی اور خارجی راستوں کی جانب بھیجنا

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کچھ گھرانے کالس روم میں دوبارہ پڑھنے اور پڑھانے کی طرف واپس جانے کے اس اقدام
سے بے چینی محسوس کرسکتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دالتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہماری اسٹیٹ کو دستیاب صحت کے
بہترین مشوروں کی بنیاد پر لیا گیا ہے۔
اسکول واپسی اور کرونا وائرس ( )19-COVIDکے بارے میں مزید معلومات ڈیپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر دیکھی
جاسکتی ہیں ،جس پر لگاتار تازہ ترین معلومات شائع کی جاتی رہیں گی:
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx

اس دوران آپ کی مسلسل معاونت اور صبر کا شکریہ۔ آپ کی کالج ،اپنے بچوں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت
کا بہت خیر مقدم کیا جاتا ہے اور ،ذاتی نقطۂ نظر سے ،میں اس طاقت اور جذبے سے بہت متاثر ہوا ہوں جو
 Cranbourneکی کمیونٹی نے دکھایا ہے۔
میں اور میرا تمام عملہ اپنے طلباء کے کالس روم میں واپس آنے کا خیرمقدم کرنے کے منتظر ہیں۔
آپکا خیرخواہ،

David Caughey

کالج پرنسپل

