ﺳﮫ ﺷﻨﺒﮫ  5ﺧﺮداد ۲۰۲۰

ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪھﺎﺳﺖ.

واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻋﺰﯾﺰ
ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ از ﺗﺮم  2ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت
ھﺪف از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺑﺮای آﻏﺎز ھﻔﺘﮫ  3از ﻣﺪت  2در  Blackfriarsﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ.
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻧﺤﻮه اراﺋﮫ آﻣﻮزش ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺗﺪرﯾﺲ از دوﺷﻨﺒﮫ  11ﻣﺎه ﻣﮫ  ،آﻏﺎز ھﻔﺘﮫ .3
ﭼﺮا ﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ را اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ ؟
اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺪارس ﺳﺎﯾﺖ ھﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﮐﺎرﮔﺎه ھﺎی اﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
اﺳﺖ.
 Blackfriarsﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﺷﺮوع ﺗﺮم  2ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮫ  ٪ ۸۹در دﺑﺴﺘﺎن و  ٪ ۷۶در دوره
ﻣﺘﻮﺳﻄﮫ )ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﮫ  4ﻣﮫ( .از اﯾﻦ رو ,اﮐﺜﺮﯾﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﮭﺮه ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺑﮫ آﻣﻮزش
از دوﺷﻨﺒﮫ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ داده ھﺎی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب داﻧﺶ آﻣﻮز و در ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺸﺎوره دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻣﺪارس.
ﻣﻦ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آرزو ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﯾﻦ ﺣﻖ از ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ Blackfriars .اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را در ﺧﺎﻧﮫ از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﮫ
"ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ" از دﯾﺪن اره و  .SEQTAداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن از طﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ و
.SEQTA
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط ﻗﺒﻠﯽ  ،واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺪرﺳﮫ ﻧﻤﯽ ارﺳﺎل.
رول ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﺎر از ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﮫ )ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ( و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس درس )اوﻟﯿﮫ( ﺗﻮﺳﻂ  ۴۵/۸ﺻﺒﺢ ھﺮ روز ﺻﺒﺢ ﺑﮫ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را .ﭘﺪر و
ﻣﺎدر از ﭘﺴﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﮐﺎر در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﺮوه ﺧﺎﻧﮫ )ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ(  ،ﻣﻌﻠﻢ ﮐﻼس
)اوﻟﯿﮫ( و ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ.
ﺣﻀﻮر در ﻣﺤﻮطﮫ داﻧﺸﮕﺎه )ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ(
ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﺎد ﭘﺪر و ﻣﺎدر/ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه  ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎرﭼﯽ ﻣﺪرﺳﮫ  ،ﺑﺮای
ﻣﺪت .2

ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﻣﺪرﺳﮫ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد ﺑﺮای اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ھﻤﮫ اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ  Blackfriarsﻣﺎ.
اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺮ در  Blackfriarsاﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و اﺗﺴﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﻤﺎم ﮐﻼس ھﺎی درس ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ.
ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ از طﺮﯾﻖ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﮫ در آن اﻋﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺎ.
 Decalsطﺒﻘﮫ ﺑﮫ طﻮر ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﻨﺎطﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺪرﺳﮫ در طﻮل اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در طﻮل ﺗﺮم اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد .2
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ارﺳﺎل ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ
آوری ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
زﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ و ﻧﺎھﺎر اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد ﺑﮫ ﻣﺒﮭﻮت.

ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﮫ adult sھﺴﺘﻨﺪ دور از اﺻﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  blackfriarsاﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن  Uthoritiesﺗﻮﺻﯿﮫ
ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ دﯾﺴﺘﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻦ ﺑﮫ ﯾﺎد ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﮐﮫ  Blackfriarsاراﺋﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درآﻣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
 .COVID-19ھﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﻣﺎ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ و ﺣﺴﺎس از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ,اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﭼﮭﺮه ﺑﮫ آﻣﻮزش ﭼﮭﺮه ﺗﻮﺳﻂ دوﺷﻨﺒﮫ  11ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻀﻮر داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺤﻞ و در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻼس ھﺎی درس .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﻄﺢ از ﻣﻨﺤﻨﯽ  COVID-19و در
ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﮫ ﻣﺪارس از ﺳﻼﻣﺖ و دوﻟﺖ  Maakhir Maakhirﻣﻘﺎﻣﺎت.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﺮای درک و ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ در طﻮل اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻣﻦ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ
ھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی ﺑﺎز از ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی ﺟﺎﻣﻊ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺎ.
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ،

ﺳﯿﻤﻮن ﮐﻮﺑﯿﺎک
اﺻﻠﯽ

