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والدین و مواظبین عزیز
از حمایت شما در طول ترم  3متشکریم .یادگیری از خانه میتواند سخت باشد ،مگر شاگردان ما عملکرد خوبی داشته اند.
مکتب ما به هر شاگردی که از یادگیری عقب است کمک خواهد کرد.
ترم  4برای هر شاگرد ویکتوریایی مهم است و معلمان یادگیری با باالترین کیفیت را برای همه فراهم میکنند.
تمرکز ما صرف نظر از اینکه طفل شما رو در رو یا از راه دور آموزش ببیند ،بر حمایت از هر شاگرد در صحت و
ضروریات یادگیری و انتقال به سطح سال بعد ،اشتغال یا تحصیالت بیشترشان خواهد بود.

ترم  :4یادگیری در مکاتب
ما میخواهیم تا شاگردان در اسرع وقت ،به طور ایمن ،به یادگیری در مدرسه بازگردند .این کار باعث کاهش سرعت نشر
ویروس کرونا می شود (.)COVID-19
به منظور حفظ ایمنی شاگردان و خانواده ها ،شاگردان صنف های مختلف تحصیلی در زمان های متفاوتی به مکتب برخواهند
گشت.
شاگردان صنف  8تا 10
از دوشنبه  5اکتبر ،یادگیری از راه دور وبه صورت منعطف ادامه خواهد یافت ،شاگردان از دوشنبه  26اکتبر به صورت حضوری به
مکتب بازخواهند گشت.

صحت و ایمنی
ما به صحت و ایمنی شاگردان ،کارکنان ،خانواده ها و جامعه با بازگشت شاگردان به یادگیری در مکتب ،کمک خواهیم کرد.
این به معنای زمان های متفاوت برای شروع و پایان ،اعمال محدودت برای والدین در صحن مکتب و رعایت نظافت مناسب
دست و فاصله فیزیکی می باشد.
لطفا ً از تجمع در ورودی های مکتب خودداری نموده و درصورتی که ضرورت به ورود به صحن مکتب دارید 1.5 ،متر با
دیگر بزرگساالن فاصله داشته باشید.

همچنین لطفا ً به اطفال خود که با بس مکتب یا وسایل حمل و نقل عمومی سفر می کنند نیز موارد ذیل را یادآوری کنید:
• رعایت نظافت به شمول استفاده از ضد عفونی کننده دست و نیز شستن دست ها
• رعایت فاصله جسمانی با دیگران در هر زمان که امکان دارد
• زدن ماسک صورت (شاگردان لیسه)
• اگر ناخوش هستند در خانه بمانند و آزمایش بدهند.
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اولویتهای ما
مکتب ما در ترم  4سه اولویت خواهد داشت .این اولویتها صرف نظر از اینکه شاگردان در خانه و یا مکتب آموزش می بیند،
یکسان خواهد بود.
صحت روح و روان
مهمترین اولویت ما صحت ،به خصوص صحت روان هر یک از شاگردان است .معنی آن این است که ما از همه منابع خود
برای کمک به شاگردانی که در معرض بیشترین آسیب پذیری هستند ،استفاده می کنیم.
تعلیم و کیفیت عالی
ما از شاگردانی که نیاز دارند عقب ماندگی های درسی خود را جبران کنند ،حمایت می کنیم و آموزش را برای آنهایی که در
خانه پیشرفت خوبی داشته اند ،انکشاف میدهیم.
دوران گذار
ما می خواهیم به اطفال کمک کنیم که با موفقیت از کودکستان به پیش دبستانی ،از صنف  6به صنف ، 7از صنف  12به
بازارکار و یا تعلیم بیشتربرسند.
ما میدانیم که بعضی خانواده ها این تشویش را دارند که ممکن است الزم باشد که طفلشان یکسال تعلیمی را تکرار کند .بهترین
انتخاب برای هر شاگرد این است که با همکالسی خود بماند و در سال بعد به صنف باالتر برود .ما بهترین روش های تدریس
را برای رفع ضرورت های تعلیمی شاگردان روی دست خواهیم گرفت .مکتب ما با در نظر داشتن پایان سال تعلیمی  2020و
چشم انداز سال  2021به رفع ضرورت های شاگردان ادامه خواهد داد.
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