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واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻋﺰﯾﺰ

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

ﭘﺎﺳﺦ :اطﻼﻋﯿﮫ ھﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ  -ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ 10
ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ --10دوﺷﻨﺒﮫ  29ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ  3ﺟﻮﻻی ﻧﻮﺷﺘﻦ.
 The ۲۰۲۰ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ھﻔﺘﮫ  10ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻔﺘﮫ اول از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫ ای
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺮاز وﺳﻂ ﻗﺮاردارد.
ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ 10
دوﺷنبﻪ  29ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺸنبﻪ  2ژوﺋ�ﻪ  -ﺗﺎ  12ﺳﺎل دا�ﺶ آﻣﻮزان در ﻣﺪرﺳﻪ ش�ﮐﺖ � ﮐﻨﻨﺪ ELC
ﺟﻤﻌﻪ  3یﺗ�  -ﺗﻌﻄ�ﻼت ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دا�ﺶ آﻣﻮزان آﻏﺎز � ﺷﻮد
ﻣﺮاﻗبﺖ ﻫﺎی ﺗﻌﻄ�ﻞ آﻏﺎز � ﺷﻮد
دوﺷنبﻪ  20یﺗ�  -دورە  3ش�وع � ﺷﻮد
دﻻﯾﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ  COVID-19وﺟﻮد دارد.
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ﭼﮭﺎر روز ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺪرﯾﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت  1ﻟﻐﻮ ﺷﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﮫ ﺗﻌﻄﯿﻼت اوﻟﯿﮫ در ﻣﺪارس ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ رﻓﺖ .از اﯾﻦ رو ،
ﭼﮭﺎر روز از ﻣﺪرﺳﮫ در ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ  10ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺪت  1از دﺳﺖ داده ﺑﻮدﻧﺪ.

.2

اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﺪاوم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶ آﻣﻮزان در طﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﮫ از  COVID-19ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان
در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻌﮭﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻓﺴﺮان
ﺣﻤﺎﯾﺖ از آﻣﻮزش و ﭘﺮورش در طﻮل اﯾﻦ زﻣﺎن و ﺗﻼش ھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده از واﻟﺪﯾﻦ/ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﺧﺎﻧﮫ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻮدﻧﺪ رخ داده اﺳﺖ.

.3

اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ارﺷﺪ ﻣﺎ ﮐﮫ در ﺣﺎل درﮔﯿﺮ ﺷﺪن در ﺳﺎل  11و  12ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  SACEﺑﮫ زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺑﮫ ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم  2ﻣﮭﻢ اﺳﺖ .ﭼﮭﺎر روز اﺿﺎﻓﯽ از ﺗﻤﺎس ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻣﻌﻠﻤﺎن زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
از ﺳﺎل  sace 11ﻣﺮﺣﻠﮫ  1اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت )ھﻔﺘﮫ  (8و درس ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ  ،ﺑﮫ وﺿﻊ ﭘﺎﯾﮫ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮای ﺗﺮم  2ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﺪت  / 2ھﻔﺘﮫ 9
آﻏﺎز.

.4

ﭼﮭﺎر روز از ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﮫ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺎ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ,ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در اواﯾﻞ ﺳﺎل اوﻟﯿﮫ ,ﮐﮫ در آن ورودی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از
ﻣﻌﻠﻤﺎن دارای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮاد داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ .اﯾﻦ ھﻢ درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی اﺿﺎﻓﯽ در
اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ choolsو ﺑﺮای  whomﺗﺠﺮﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص دﺷﻮار و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺪون ﺣﻤﺎﯾﺖ طﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﺮای
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ از ﻣﻌﻠﻤﺎن و اﻓﺴﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻮد.

.5

طﺮح اﺻﻠﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ  10ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﮫ ای ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل  ،ﺑﺎ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی ﻻزم اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺤﺮان  COVID-19و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺣﺮﻓﮫ ای ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﺷﻮار و ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ را ﺑﺮای ھﻔﺘﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده اﯾﺪ  ،ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ
ﻣﻦ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ درک ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺑﺮای دوره دوﺷﻨﺒﮫ  29ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﮫ 3
ﺟﻮﻻی  ،و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ  ،و ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﻣﺠﺪد طﺮح ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ
.10

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻟﻄﻔﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﮫ  absentees@bps.sa.edu.auارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ,ﻣﻦ اﻣﯿﺪوارم ﮐﮫ ﭼﮭﺎر روز ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺿﺎﻓﯽ در ﻣﺪت /2ھﻔﺘﮫ  10ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﺑﮫ ھﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ طﻮر
ﻣﻨﻄﻘﯽ ,وﻗﻔﮫ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ از  COVID-19رخ داده اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ھﻤﮫ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺮاﻗﺒﺎن ﺑﺮای ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در طﻮل دوره  .COVID-19ﻣﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎھﺶ ﺗﺪرﯾﺠﯽ از
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎی دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎوره ﺑﮭﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ھﻔﺘﮫ ھﺎی آﯾﻨﺪه و ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺪاوم ﺑﮫ اردوﮔﺎه ھﺎ و
ﺳﻔﺮھﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ,ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪرﺳﮫ از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻮده ھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ و ﻣﺠﺎﻣﻊ .ﻣﻦ ﺗﻼش ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ
طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ آﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﻧﮭﺎ رخ ﻣﯽ دھﺪ.

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای اﺧﺒﺎر و ﺑﮫ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻮرد  COVID-19و روﯾﺪادھﺎی ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫوب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪرﺳﮫ  blackfriars.sa.edu.auھﻔﺘﮕﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
ارادﺗﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ،

ﺳﯿﻤﻮن ﮐﻮﺑﯿﺎک
اﺻﻠﯽ

