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 راقبین و م ن یوالد  ی برا ام پی
 از خانه. یریادگ ی یبرا ازیبه برنامه ها و منابع مورد ن یدسترس یدر مورد چگونگ اطالعات

 

 ، زیعز مراقبینو  نیوالد

 است.  حولهمچنان در حال ت  (COVID-19) (coronavirus) (19کوروناویروس )کووید  ت ی، وضعدیدان یکه م همانطور

به   برمی گردند، لیآور 15روز چهارشنبه در   2ترم  وقتی که برایکرده است که دانش آموزان  هیتوص ایکتوریو دولت
 .انتقال یابنداز راه دور  یریادگی

دستورالعمل   کی نیا .رندیبگ یاداز خانه  دی با رندیبگ ادیتوانند در خانه  یکه م یاست که همه دانش آموزان یبدان معن نیا
ارائه   (Chief Health Officerبهداشت )مسئول ارشد  یها  هیبر اساس توص ایکتوریکامالً واضح است که توسط دولت و

 شده است.

  یگرید اتبیترت چیو ه وجود نداردنظارت در خانه امکان که  یی، به جز روزهاخواهند گرفت ادیدانش آموزان از خانه  همه
 . دادتوان انجام  ینم

 زیبه مدارس ن: دارند (SENIOR SECONDARY STUDENTSمتوسطه سال باال )دانش آموزان ی که مدارس یبرا
اگر این کار   ،داشته باشند مدرسه را در محل VCALو  VCEاز دانش آموزان  یکوچک  یاجازه داده شده است که گروه ها

شما   مدرسهتوسط  آن،در مورد  شتری، اطالعات باقدامات نی االزم بودن نباشد. در صورت  ر یو در خانه امکان پذ الزم باشد
 . خواهد شدو بهداشت اعمال  فاصله گیری بدنی مربوط بهارائه خواهد شد. تمام اقدامات مناسب 

که  میدان یشود. ما م یم یی ها برداشتهایتورک یو همه یمنیو ا یاز سالمت نانی و اطم روسیو گسترش دادن کاهش یبرا  قدم نیا
 شود.ب تانو استرس شما و خانواده  یممکن است باعث نگرانآن 

همه دانش آموزان   تندرستیاز  تیو حما یریادگیاز تداوم  نانیاطم جادیا یکنند. معلمان برا یاز خانه کار م زیمعلمان ن شتریب
 کنند. یرا عمل یریادگی یتا برنامه ها به سختی تالش می کنند

داده خواهد   امانت گانیندارند، لپ تاپ و تبلت به صورت را یدسترس تالیجید یکه در خانه به فن آور آموزانی دانش یبرا
 .شد

  یبانیپشت  نیتا بهتر همکاری نزدیکی داشته باشیمهمه خواهد بود. مهم است که ما با هم  یبرا زیزمان چالش برانگ  کی نیا
 .میفراهم کن  آموزان دانش یممکن را برا

  یارائه ممرحله گذرا  تان در طی ایناز فرزند تیحما یدر مورد چگونگ   را یاز خانه" اطالعات یریادگی"  اطالعاتی برگه
 دهد. 

  زی( ن(Department of Education and Training’s (DET) پرورشآموزش و  وزارت یادگیری از خانهوب سایت 
کند:   ین فراهم میو مراقب نیوالد ی( را برایسی)به زبان انگل یاطالعات و منابع
learning.aspx-https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home 

  یاوضاع به روز م تحولبه طور مرتب با  DET تیو مدارس در وب سا (19رورناویروس )کووید وک در مورد اطالعات
 spxhttps://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aشوند: 

 مدت. نیا  طی شما در تیتشکر از حما با

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/learning/Pages/home-learning.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/department/Pages/coronavirus.aspx

