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تمهیدات تحصیلی ترم ۲
از روز دوشنبه  ۸ماه ژوئن با رفع محدودیتها ،به والدین ،سرپرستان و افراد بازدید کننده اجازه ورود به مدرسه برای
شرکت در جلسات و همچنین رساندن و برداشتن دانش آموزان داده شده است که این منوط به رعایت فاصله اجتماعی و
بهداشتی می باشد.
تمهیدات اضافی شامل موارد زیر می باشند:










از این بعد مراسم و فعالیتهایی مانند تشکیل جلسه ،گردش های تفریحی ،فعالیتهای بین مدرسه ای ،گروه کُر
مدرسه و آزمون ها ،به شرط رعایت محدودیت  ۱۰۰نفر در فضاهای سرپوشیده و  ۳۰۰نفر در فضاهای
بیرون از ساختمان ،می توانند انجام شوند.
اردوهای مدارس تا سقف  ۱۰۰نفر به شرط رعایت سیاستهای اداره آموزش و پرورش ایالت استرالیای غربی
در مورد گردش های تفریحی و توصیه ی کمیته ی اصلی حمایت از سالمت استرالیا ) (AHPPCاز طرف
مدارس ،مجاز می باشند.
تمرینات ورزشی ،بازی ها و مسابقات بین مدرسه ای هم به شرط رعایت دستورالعملهای مشابه جامعه در
مورد تعداد افراد در فضاهای سرپوشیده و فضاهای بیرونی ،دوباره از سر گرفته می شوند.
کالسهای شنای مدارس با رعایت فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی مناسب می توانند بالفاصله شروع شوند.
مدارس دوره متوسطه می توانند به شرط حصول اطمینان از اینکه کارفرمایان دستورالعملهای بهداشتی کووید-
 ۱۹ایالت استرالیای غربی را رعایت می کنند ،طرح کار و دانش را از سر گیرند.
اغذیه فروشی های مدارس می توانند تا سقف  ۱۰۰نفر خدمات اغذیه ای داخل سالن و کتابخانه های مدارس
اجازه دارند تا سقف  ۱۰۰نفر در فضاهای اشتراکی و اگر چندین مکان جدا از هم داشته باشند ،می توانند تا
سقف  ۳۰۰نفر را از خدمات خود بهره مند کنند.
کمیته ی اصلی حمایت از سالمت استرالیا ) (AHPPCهم اکنون در حال بررسی توصیه های خود در رابطه
با مدیریت ریسک برای مدارس شبانه روزی و کالج های مسکونی می باشد.

انتظار می رود که مدارس رویه رعایت بهداشت فردی مناسب و نظام نظافت بیشتر را ادامه دهند.
در تمامی مدارس ایالت استرالیای غربی ،در طی روز درسی نظافت مکررا ادامه خواهد داشت.
طبق راهنمای کووید ۱۹-ایالت استرالیای غربی ،تمامی فعالیتهای مدارس دوباره برای آمادگی در مرحله  ۴بازبینی
خواهد شد.
از دوشنبه  ۱۸ماه ِمی تمام دانش آموزان مدارس دولتی در استرالیای غربی باید به مدرسه بازگردند.


تنها موردی که از این شرایط مستثنی است دانش آموزانی هستند که به علت توصیه ی پزشکی برای
خودشان یا یکی از اعضای خانه نمی توانند در مدرسه حاضر شوند .این دانش آموزان همچنان از خانه به
یادگیری می پردازند و توسط مدرسه شان و اداره ی آموزش و پرورش حمایت می شوند.
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به دانش آموزانی که از تاریخ  ۱۸ماه می ،بدون عذر پزشکی ،به مدرسه بازنگردند دیگر بسته های آموزشی
ارائه نمی شود و برایشان غیبت ثبت می شود.
فعالیت های مدرسه با رعایت آخرین توصیه های بهداشتی ،از جمله خدمات بهداشتی و رفاهی الزم دانش
آموزان ،از سر گرفته خواهند شد.
طبق توصیه ی کمیته ی اصلی حمایت از سالمت استرالیا ) (AHPPCمبنی بر کاهش دیدارهای خارج از
مدرسه ،دانش آموزان فقط می توانند در آخر هفته و با صالحدید مدیر یا ناظم در مدرسه حضور نداشته
باشند.
دانش آموزان مستقر در ساختمان های مسکونی حاال اجازه دارند آخر هفته ها با صالحدید مدیر به خانه
بازگردند.
برای دانش آموزان پایه  ،۱۲امتحانات کتبی مربوط به ( ATAR 2020رتبه ی پذیرش دانشگاهی استرالیا)
از تاریخ  ۲نوامبر طبق برنامه و مشابه سال های قبل برگزار خواهند شد.
والدین درباره ی پیشرفت فرزندشان در ترم  ۱بازخورد فردی دریافت خواهند کرد ،اگر چه مدارس ملزم
نیستند این بازخورد را طبق روش معمول  Aتا  Eگزارش دهند .دانش آموزانی که انگلیسی ،زبان یا گویش
دیگر آن ها است ) ،(EAL/Dگزارشی دریافت خواهند کرد که شامل اطالعاتی راجع به پیشرفت یادگیری
کلی آن ها خواهد بود .با این وجود ،به علت اختالالتی که در آموزش به وجود آمده الزامی نیست که نقشه ی
پیشرفت دانش آموزان  EAL/Dبه این منظور به کار گرفته شود.
پاکسازی کامل محیط مدرسه ،از جمله سطوح و وسایل بازی که افراد زیاد با آنها در تماس هستند و همچنین
اقدامات بهداشتی سختگیرانه در طول روز انجام خواهند شد.

دولت ایالتی در حال سرمایه گذاری روی معلمان بیشتر است تا از دانش آموزانی که بنا به دالیل پزشکی در خانه
درس می خوانند پشتیبانی کنند و کارمندان متخصص نیز به کار گرفته خواهند شد تا دانش آموزان را در برقراری
ارتباط دوباره با مدرسه یاری کنند.
هر مدرسه ای به صورت جداگانه اطالعاتی درباره ی روش مدیریت این تغییرات توسط مدرسه در اختیار والدین و
سرپرستان قرار خواهد داد.
از این به بعد تمهیداتی برای مدارس در نظر گرفته خواهد شد تا محدودیت های مربوط به کووید ۱۹-با رعایت
رویکرد و نقشه ی برنامه ریزی شده ی ما در ایالتمان کاهش پیدا کنند .طبق معمول ،دولت ایالتی تصمیماتش را بر
اساس بهترین توصیه های بهداشتی خواهد گرفت.
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