برگشت به یادگیری در مدرسه
ما چشم به راه هستیم برای برگشت دانش آموزان به مدرسه .متشکرم از همه فامیل ها از حمایت و صبر که نشان داده اند
در دوره یادگیری دور از مدرسه.
مدارس دولتی آغاز برگشت دانش آموزان را به مدرسه با توصیه ریس عمومی صحت و دولت ویکتوریا به تاریخ های
ذیل برنامه ریزی کرده اند.
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ما مطابق توصیه ریس عمومی صحت و رهنمودهای اداره تعلیم ،فرآینده های جدید را در محل مدرسه عملی میکنیم برای به
حداقل رساندن خطر به کارکنان ،دانش آموزان و همه اعضای جامعه .در صورت تغیر این توصیه ها و رهنمود ها ما
فرآینده های خویش را بررسی کرده تغیر مدهیم.
مدرسه یک برنامه دقیق ایمنی از ویروس کرونا دارد و اطالعات زیر مراحل این بر نامه در مدرسه را مشخص می کند.
(معلومات مکمل در صفحه انترنتی مدرسه در بخش  Policyدر دسترس شما است).
بسیار مهم است که فاصله اجتماعی در بین بزرگساالن جامعه ما مراعت گردد .فعالً ما قادر به داشتن والدین/سرپرستان در
محل مدرسه نیستیم ،بازدید کنندگان فقط به کارکنان ضروری محدود می باشد.
ماسک های روی باید توسط همه بزرگساالن و دانش آموزان متوسطه استفاده شود .لطفا ً اطمینان حاصل کنید که همه دانش
آموزان متوسطه وقتی داخل شدن به و خارج شدن از مدرسه ماسک را به روی خود داشته باشند .در صورت ماسک نداشتن
دانش آموزان متوسطه اجازه ندارند در محل مدرسه باشند.
ما به استفاده از فرآینده هایکه در  Termدوم برای رساندن به و برداشتن از مدرسه به دانش آموزان داشتیم ادامه میدهیم.
لطفا ً اطمینان حاصل کنید که هنگامی بیرون رفتن از خانه ماسک به روی داشته باشید و داشتن فاصله  ۱.۵متر با یکدیگر
را مراع ت کنیند و همچنان سالم و احوالپرسی غیر تماسی را تمرین کنید.
من شما را تشویق میکنم که از تنظیمات جدید (بوسه دهید و رها کنید) استفاده کنید چون این باعث کم کردن ازدحام و تعامل
بین بزرگساالن می شود.
لطفا ً این تنظیمات جدید را با فرزندان تان مطرح کنید قبل از بازگشت ایشان به مدرسه.
بازدید کنندگان در محل مدرسه
والدین و سرپرستان اجازه ندارند در محل مدرسه باشند
 فقط کارکنان ضروری میتوانند در محل مدرسه باشند معلوم کردن درجه حرارت بدن الزم است -استفاده از ماسک الزم است

رها کردن دانش آموزان در محل مدرسه (نقشه به صفحه آخر را مالحظه کنید)
 دو جایگاه (بوسه کنید و رها کنید) وجود خواهد داشت .در صورت استفاده از این جایگاه ها شم ا باید ماشین تانرانزدیک جایگاه آورده و فرزندان تانرا رها کنید تا پیاده داخل مدرسه شوند .اجازه به پارک کردن ماشین نیست .این
جایگاه ها تحت نظارت کارکنان مدرسه خواهد بود
 این جایگاه های (بوسه کنید و رها کنید) یکی در جلوی مدرسه در  Tristania Streetو دیگر در عقب مدرسه در Ash Streetواقع شده اند
 پارکینگ که جلوی مدرسه واقع است فقط برای استفاد ه والدین اطفال کودکستان می باشد محوطه های ذیل مدرسه فقط برای دانش آموزان باز است oدروازه اصلی که نزدیک سوله بایسکل است (فقط برای دانش آموزان ابتدایه) در Tristania Street
 oدروازه ساینس که نزدیک اطاق درسی ساینس است (فقط برای دانش آموزان متوسطه) در Tristania Street
 oدروازه کتاب خانه/اگورا در Laurel Avenue
 oدروازه عقب مدرسه در Ash Street
 oدروازه نزدیک میدان بازی باسکتبال در Ash Street
 ما از الدین میخواهیم که قبل و بعد از مدرسه جمع نشوند و داشتن فاصله اجتماعی  ۱.۵متر را مراعت کنند دروازه ها از ساعت  ۸:۴۵صبح باز اند دانش آموزان اجازه ندارن که داخل و یا خارج مدرسه شوند از طریق دروازه دفتر مدرسه مگر اینکه بعد ازساعت  ۹:۱۵صبع داخل مدرسه میشوند و یا قبل از ساعت  ۳ظهر خارج از مدرسه میشوند
 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 ور ود به کودکستان باید از دروازه کناری پارکینگ عمومی مدرسه در  Tristania Streetانجام شودبرداشتن دانش آموزان از مدرسه
 دانش آموزانی که خواهر و برادر ندارند در مدرسه در صورت امکان باید ساعت  ۳:۵ظهر از مدرسه برداشتهشوند
 دانش آموزان دیگر در گروه فامیلی خود جمع شده و ساعت  ۳:۱۵خارج از مدرسه می شوند اطفال کودکستان باید قبل از خواهران و براداران ایشان در مدرسه خارج از کودکستان شوند چون دانش آموزانمدرسه اجازه ندارند که داخل محل کودکستان شوند
عملیات مدرسه
 دانش آموزان باید بطری/بوتل آب مخصوص با خود داشته باشند چون از شیر آب های داخل مدرسه استفادهنمی شود
 رفتن دانش آموزان به کمپ صورت نمی گیرد رفتن دانش آموزان به گشت و گذار آموزشی خارج از مدرسه صورت نمی گیرد رفتن دانش آموزان به گشت و گذار آموزشی داخل مدرسه صورت نمی گیرد آموزش صریح بهداشت  ،سالمت جسمی و روانی صورت می گیرد شستن دست تحت نظارت کارکنان صورت می گیرد  Sanitiserمیکروب کش دست در هر حصه مدرسه در دسترس است فاصله فیزیکی بین بزرگساالن مراعت می شود افزایش تمیز کردن سطح لمس باال توسط نظافتچی ها در طول روز صورت می گیرد لوازم تمیز کردن فراهم است در تمام حصه های مدرسه کارکنان در زمینه بهداشت ویروس کرونا آموزش دیده اندآیپدها و لپ تاپ ها
 دانش آموزان صنوف  ۷،۸و ۹باید هر روز آیپد ها و لپ تاپ های چارج شده خود را به همراه داشته باشند -دانش آموزانی که آیپد ها و لپ تاپ های قرضی دارند باید هر روز آن را تا اطالع بعدی به مدرسه بیاورند

ما با همکاری  City of Caseyاطمینان حاصل می کنیم که هنگام بازگشت دانش آموزان  ،ناظران گذرگاه های مدرسه
دوباره برمی گردند .آنها برای اطمینان از ایمنی خود و دانش آموزان مدرسه به تجهیزات محافظتی شخصی اضافی ()PPE
مجهز خواهد بودند .این موارد شامل ماسک صورت  Sanitiser ،میکروب کش دست و محافظ صورت (درصورتی که
کارکنان از استفاده از ماسک صورت معافیت پزشکی داشته باشند) .برای گذرگاه های مدارس واقع در چراغ های عابر
پیاده  ،ناظران گذرگاه های مدرسه از دستکش یکبار مصرف استفاده می کنند و به آنها کی سه های زباله داده می شود تا در
پایان هر شیفت کاری دستکش ها را به راحتی دور بیندازند .لطفا ً آنها را در کار مهم خود با رعایت اقدامات فاصله اجتماعی
در گذرگاه های مدرسه و اطراف آنها یاری کنید.
 Breakfast Clubکلپ صبحانه هر روز از ساعت  ۸:۴۵صبح در آگورا فعالیت می کند .مطابق با برنامه ایمنی از ویروس
کرونا ما ساندویچ های تست شده  ،لیوان های میوه و شیر را به دسترس دانش آموزان خواهیم داشت .کانتین غذاخوری از
دوشنبه  ۱۲اکتبر به بهره برداری می رسد و یک برنامه ایمنی از ویروس کرونا را در دست اجرا دارند.
باالترین اولویت ما سالمتی روان  ،ایمنی و رفاه هر کودک و کارمند مدرسه ما است .ضروری است که کارکنان و کودکانی
که بیمار هستند به مدرسه نیایند .اگر کودک شما عالئم مبتال شدن به ویروس کرونا را نشان می دهد  -تب ،گلودرد ،سرفه،
از دست دادن حس بویایی ،از دست دادن حس چشایی ،آنها باید در خانه بمانند و باید معاینات ویروس کرونا را انجام دهند.
آنها باید قبل از بازگشت به مدرسه در خانه بمانند تا نتیجه معاینات ویروس کرونا منفی دریافت کنند .در صورت دیدن عالئم
در دانش آموزان در مدرسه ،مجبور می شویم با والدین تماس گرفته و آنها را فورا ً خارج از مدرسه می کنیم.
برخی از دانش آموزان توانسته اند در محیط یادگیری در دوره دوری از مدرسه با سرعت بی شتری در یادگیری خود
پی شرفت کنند ،برخی دیگر میزان پی شرفت خود را حفظ کرده و برخی با تالش بی شتر خود و خانواده و معلمین خود ،عقب
مانده اند .اولویت ما اطمینان از این است که کسانی که عقب افتاده اند بتوانند پی شرفت کنند و کسانی که پی شرفت چشمگیری
داشته اند می توانند در یادگیری خود گسترش یابند.
یکبار باز هم من از شما برای همکاری در سازگاری با این رویه های تغییر یافته تشکر می کنم .ما با احتیاط فراوان یک
رویکرد محافظه کارانه اتخاذ کرده ایم تا بتوانیم خطر را برای جامعه به حداقل برسانیم و شیوع این ویروس را محدود
کنیم.
در صورت داشتن هر گونه سوال یا نگرانی لطفا ً با ما در مدرسه تماس بگیرید ) Karen Green .)03 8765 0111مدیر
کودکستان Amara Miles ،از بخش  Wellbeingمدرسه Raa Houpapa ،و  Thadd Rimerمعاونان مدرسه و من
همی شه از گفتگو با والدین ،مراقبان و خانواده ها خوشحالیم.
با احترام
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