پیام برای والدین و مراقبین
اطالعات در مورد چگونگی دسترسی به برنامه ها و منابع مورد نیاز برای یادگیری از خانه.
والدین و مراقبین عزیز،
همانطور که می دانید ،وضعیت کوروناویروس (کووید  (coronavirus) (COVID-19) )19همچنان در حال تحول است.
دولت ویکتوریا توصیه کرده است که دانش آموزان وقتی که برای ترم  2در روز چهارشنبه  15آوریل برمی گردند ،به
یادگیری از راه دور انتقال یابند.
این بدان معنی است که همه دانش آموزانی که می توانند در خانه یاد بگیرند باید از خانه یاد بگیرند .این یک دستورالعمل
کامالً واضح است که توسط دولت ویکتوریا بر اساس توصیه های مسئول ارشد بهداشت ( )Chief Health Officerارائه
شده است.
همه دانش آموزان از خانه یاد خواهند گرفت ،به جز روزهایی که امکان نظارت در خانه وجود ندارد و هیچ ترتیبات دیگری
نمی توان انجام داد.
برای مدارسی که دانش آموزان متوسطه سال باال ( )SENIOR SECONDARY STUDENTSدارند :به مدارس نیز
اجازه داده شده است که گروه های کوچکی از دانش آموزان  VCEو  VCALرا در محل مدرسه داشته باشند ،اگر این کار
الزم باشد و در خانه امکان پذیر نباشد .در صورت الزم بودن این اقدامات ،اطالعات بیشتر در مورد آن ،توسط مدرسه شما
ارائه خواهد شد .تمام اقدامات مناسب مربوط به فاصله گیری بدنی و بهداشت اعمال خواهد شد.
این قدم برای کاهش دادن گسترش ویروس و اطمینان از سالمتی و ایمنی همه ویکتوریایی ها برداشته می شود .ما می دانیم که
آن ممکن است باعث نگرانی و استرس شما و خانواده تان بشود.
بیشتر معلمان نیز از خانه کار می کنند .معلمان برای ایجاد اطمینان از تداوم یادگیری و حمایت از تندرستی همه دانش آموزان
به سختی تالش می کنند تا برنامه های یادگیری را عملی کنند.
برای دانش آموزانی که در خانه به فن آوری دیجیتال دسترسی ندارند ،لپ تاپ و تبلت به صورت رایگان امانت داده خواهد
شد.
این یک زمان چالش برانگیز برای همه خواهد بود .مهم است که ما با هم همکاری نزدیکی داشته باشیم تا بهترین پشتیبانی
ممکن را برای دانش آموزان فراهم کنیم.
برگه اطالعاتی "یادگیری از خانه" اطالعاتی را در مورد چگونگی حمایت از فرزندتان در طی این مرحله گذرا ارائه می
دهد.
وب سایت یادگیری از خانه وزارت آموزش و پرورش )) )Department of Education and Training’s (DETنیز
اطالعات و منابعی (به زبان انگلیسی) را برای والدین و مراقبین فراهم می کند:
https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning.aspx

اطالعات در مورد کورورناویروس (کووید  )19و مدارس در وب سایت  DETبه طور مرتب با تحول اوضاع به روز می
شوندhttps://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx :
با تشکر از حمایت شما در طی این مدت.

Learning from home: Message to parents and carers - Farsi

1

