
 

 
 برگشت به یادگیری در مدرسه

متشکرم از همه فامیل ها از حمایت و صبر که نشان داده اند برای برگشت دانش آموزان به مدرسه. هستیم  ما چشم به راه
 در دوره یادگیری دور از مدرسه. 

 
به تاریخ های به مدرسه با توصیه ریس عمومی صحت و دولت ویکتوریا آغاز برگشت دانش آموزان را  دولتیمدارس   

 ذیل برنامه ریزی کرده اند.

 
سپتمبر ۲۸کودکستان                    دوشنبه   

 
اکتوبر ۱۲پریپ                         دوشنبه   

اکتوبر ۱۲دوشنبه                      ۱صنف   

اکتوبر ۱۲دوشنبه                      ۲صنف   
 

اکتوبر ۱۴چهارشنبه                      ۳صنف   
اکتوبر ۱۴چهارشنبه                      ۴صنف   

 

اکتوبر ۱۵پنجشنبه                      ۵صنف   
اکتوبر ۱۵پنجشنبه                      ۶صنف   

اکتوبر ۱۵پنجشنبه                      ۷صنف   
 

عملی میکنیم برای به مدرسه  د را در محلفرآینده های جدی رهنمودهای اداره تعلیم،توصیه ریس عمومی صحت و  مطابقما 

این توصیه ها و رهنمود ها ما حداقل رساندن خطر به کارکنان، دانش آموزان و همه اعضای جامعه. در صورت تغیر 
 فرآینده های خویش را بررسی کرده تغیر مدهیم.

 
نامه در مدرسه را مشخص می کند. مدرسه یک برنامه دقیق ایمنی از ویروس کرونا دارد و اطالعات زیر مراحل این بر

 در دسترس شما است(.  Policy)معلومات مکمل در صفحه انترنتی مدرسه در بخش

 
ت گردد. فعالً ما قادر به داشتن والدین/سرپرستان در گساالن جامعه ما مراعبسیار مهم است که فاصله اجتماعی در بین بزر

 کارکنان ضروری محدود می باشد.محل مدرسه نیستیم، بازدید کنندگان فقط به 
 

فاده شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که همه دانش گساالن و دانش آموزان متوسطه استماسک های روی باید توسط همه بزر
در صورت ماسک نداشتن . ماسک را به روی خود داشته باشند آموزان متوسطه وقتی داخل شدن به و خارج شدن از مدرسه

 متوسطه اجازه ندارند در محل مدرسه باشند.دانش آموزان 

 

دوم برای رساندن به و برداشتن از مدرسه به دانش آموزان داشتیم ادامه میدهیم.  Termاستفاده از فرآینده هایکه در ما به 

 ً  یکدیگرمتر با  ۱.۵ اطمینان حاصل کنید که هنگامی بیرون رفتن از خانه ماسک به روی داشته باشید و داشتن فاصله لطفا
 ت کنیند و همچنان سالم و احوالپرسی غیر تماسی را تمرین کنید. را مراع

 

میکنم که از تنظیمات جدید )بوسه دهید و رها کنید( استفاده کنید چون این باعث کم کردن ازدحام و تعامل من شما را تشویق 
 بین بزرگساالن می شود.

 
  کنید قبل از بازگشت ایشان به مدرسه. لطفاً این تنظیمات جدید را با فرزندان تان مطرح

 
 محل مدرسهبازدید کنندگان در 

 والدین و سرپرستان اجازه ندارند در محل مدرسه باشند -
 فقط کارکنان ضروری میتوانند در محل مدرسه باشند  -
 است معلوم کردن درجه حرارت بدن الزم -
 استفاده از ماسک الزم است -

 
 
 



 

 

 
 

 مدرسه )نقشه به صفحه آخر را مالحظه کنید( رها کردن دانش آموزان در محل

ا باید ماشین تانرا دو جایگاه )بوسه کنید و رها کنید( وجود خواهد داشت. در صورت استفاده از این جایگاه ها شم -
نزدیک جایگاه آورده و فرزندان تانرا رها کنید تا پیاده داخل مدرسه شوند. اجازه به پارک کردن ماشین نیست. این 

 نظارت کارکنان مدرسه خواهد بود ها تحت جایگاه
و دیگر در عقب مدرسه در  Tristania Streetدر این جایگاه های )بوسه کنید و رها کنید( یکی در جلوی مدرسه  -

Ash Street واقع شده اند 

 ه والدین اطفال کودکستان می باشدپارکینگ که جلوی مدرسه واقع است فقط برای استفاد -
 ش آموزان باز استمدرسه فقط برای دانمحوطه های ذیل  -

o  دروازه اصلی که نزدیک سوله بایسکل است )فقط برای دانش آموزان ابتدایه( در  Tristania Street 
o  در  ()فقط برای دانش آموزان متوسطهدروازه ساینس که نزدیک اطاق درسی ساینس استTristania Street 
o  دروازه کتاب خانه/اگورا درLaurel Avenue  
o  دروازه عقب مدرسه درAsh Street 
o  نزدیک میدان بازی باسکتبال در دروازهAsh Street  

 متر را مراعت کنند ۱.۵ه اجتماعی ما از الدین میخواهیم که قبل و بعد از مدرسه جمع نشوند و داشتن فاصل -
 صبح باز اند ۸:۴۵دروازه ها از ساعت  -
دروازه دفتر مدرسه مگر اینکه بعد از  طریق مدرسه شوند ازدانش آموزان اجازه ندارن که داخل و یا خارج  -

 ظهر خارج از مدرسه میشوند ۳صبع داخل مدرسه میشوند و یا قبل از ساعت  ۹:۱۵ساعت 
 اطفال باید با فقط یک شخص بزرگسال داخل و خارج کودکستان شوند -
 فقط یک فرد بزرگسال از یک خانواده اجازه دارد که داخل کودکستان شود -
 انجام شود Tristania Streetود به کودکستان باید از دروازه کناری پارکینگ عمومی مدرسه در ور -

 برداشتن دانش آموزان از مدرسه

ظهر از مدرسه برداشته  ۳:۵ که خواهر و برادر ندارند در مدرسه در صورت امکان باید ساعتدانش آموزانی  -
 شوند

 خارج از مدرسه می شوند ۳:۱۵ده و ساعت دانش آموزان دیگر در گروه فامیلی خود جمع ش -
اطفال کودکستان باید قبل از خواهران و براداران ایشان در مدرسه خارج از کودکستان شوند چون دانش آموزان  -

 مدرسه اجازه ندارند که داخل محل کودکستان شوند
 

 عملیات مدرسه 

از شیر آب های داخل مدرسه استفاده دانش آموزان باید بطری/بوتل آب مخصوص با خود داشته باشند چون  -
 نمی شود

 رفتن دانش آموزان به کمپ صورت نمی گیرد -
 خارج از مدرسه صورت نمی گیردآموزشی رفتن دانش آموزان به گشت و گذار  -
 رفتن دانش آموزان به گشت و گذار آموزشی داخل مدرسه صورت نمی گیرد -
 یردصورت می گ یو روان یبهداشت ، سالمت جسم حیآموزش صر -
 کارکنان صورت می گیرد شستن دست تحت نظارت -
- Sanitiser  حصه مدرسه در دسترس است میکروب کش دست در هر 
 مراعت می شود بزرگساالن نیب یکیزیفاصله ف -
 صورت می گیرددر طول روز  ها یکردن سطح لمس باال توسط نظافتچ زیتم شیافزا -
 مدرسه حصه هایدر تمام  استکردن فراهم  زیلوازم تم -
 اند دهیآموزش د ویروس کرونابهداشت  نهیکارکنان در زم -
 و لپ تاپ ها پدهایآ

 شده خود را به همراه داشته باشند چارج لپ تاپ های آیپد ها و هر روز دیبا ۹و ۷،۸صنوف  آموزان دانش -
 اورندیبه مدرسه ب بعدیهر روز آن را تا اطالع  دیدارند با یقرض لپ تاپ های آیپد ها وکه  یدانش آموزان -

 

 

 
 

 



 

 
 

رسه مد ی، ناظران گذرگاه ها دانش آموزانکه هنگام بازگشت  میکنمی حاصل  نانیاطمCity of Casey  همکاری ما با

( PPE) یاضاف یشخص یمحافظت زاتیمدرسه به تجه دانش آموزانخود و  یمنیاز ا نانیاطم یآنها برا. گردند یدوباره برم

که  یو محافظ صورت )درصورتمیکروب کش دست  Sanitiserموارد شامل ماسک صورت ،  نیاخواهد بودند. مجهز 

عابر  یمدارس واقع در چراغ ها یگذرگاه ها یبرا. داشته باشند( یپزشک تیکارکنان از استفاده از ماسک صورت معاف

شود تا در  یزباله داده م یها سهیکنند و به آنها ک یمصرف استفاده م کباریمدرسه از دستکش  ی، ناظران گذرگاه ها ادهیپ
 یاقدامات فاصله اجتماع تیلطفاً آنها را در کار مهم خود با رعا .دنندازیدور ب یدستکش ها را به راحت کاری فتیهر ش انیپا

 .دیکن یاریو اطراف آنها  رسهمد یها در گذرگاه
 

Breakfast Club  از ویروس ایمنی مطابق با برنامه . کند یم تیصبح در آگورا فعال ۸:۴۵کلپ صبحانه هر روز از ساعت

از  یغذاخور داشت. کانتین میخواه به دسترس دانش آموزانرا  ریو ش وهیم یها وانیتست شده ، ل یها چیما ساندو کرونا
 ند. در دست اجرا دارایمنی از ویروس کرونا را برنامه  کیرسد و  یم یاکتبر به بهره بردار ۱۲به دوشن

 
 یاست که کارکنان و کودکان یضرور. استمدرسه ما  و کارمند کودکو رفاه هر  یمنیروان ، ا یما سالمت تیاولو نیباالتر

 ،تب، گلودرد، سرفه -دهد  یرا نشان م مبتال شدن به ویروس کروناشما عالئم  اگر کودک . ندیایبه مدرسه ن هستند ماریکه ب
 .دانجام دهنباید معاینات ویروس کرونا را در خانه بمانند و  دیبا، آنها یی، از دست دادن حس چشاییایاز دست دادن حس بو

عالئم دیدن در صورت . کنند افتیدر یمنفویروس کرونا  معاینات جهیتا نت بماننددر خانه مدرسه قبل از بازگشت به  دیآنها با

 از مدرسه می کنیم. خارجتماس گرفته و آنها را فوراً  نیبا والد میشو ی، مجبور مدانش آموزان در مدرسهدر 
 

خود  یریادگیدر  یشتریبا سرعت بدر دوره دوری از مدرسه  یریادگی طیاز دانش آموزان توانسته اند در مح یبرخ 
، عقب خود مینخود و خانواده و معل شتریتالش ببا  یخود را حفظ کرده و برخ شرفتیپ زانیم گرید ی، برخکنند شرفتیپ

 یریچشمگ شرفتیکه پ یو کسان کنند شرفتیپتوانند ب که عقب افتاده اند یاست که کسان نیاز ا نانیما اطم تیولوا. مانده اند

 .ابندیخود گسترش  یریادگیتوانند در  یداشته اند م
 

 کیفراوان  اطیما با احت. کنم یتشکر م افتهی رییتغ یها هیرو نیبا ا یدر سازگار یهمکار یمن از شما برا باز هم یکبار
را محدود  روسیواین   وعیو ش میجامعه به حداقل برسان یخطر را برا میتا بتوان میمحافظه کارانه اتخاذ کرده ا کردیرو
 . میکن

 

ً  ینگران ایدر صورت داشتن هر گونه سوال  مدیر   Karen Green(. (0111 8765 03 دیریتماس بگ مدرسهبا ما در  لطفا

معاونان مدرسه و من  Thadd Rimerو  Raa Houpapaمدرسه،  Wellbeingاز بخش  Amara Milesکودکستان، 

 یم. مراقبان و خانواده ها خوشحال، نیاز گفتگو با والد شهیهم

 
 با احترام

 

 

Debra Gibson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


