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معلومات در بارۀ رفتن به مراکز مراقبت طفل یا کودکستان در 
 2021( در سال Prepو شروع دورۀ آمادگی ) 4ترم 

 

 والدین و مراقبت کنندگان محترم

 

 ( تشکر می کنیم.COVID-19) از همکاری شما در کمک به آهسته کردن انتشار ویروس کرونا

 این نامه شامل معلومات در بارۀ این است که

  چه زمانی طفل شما می تواند به مرکز مراقبت طفل و کودکستان برود 

  می شوند 2021مکاتب آماده پذیرایی از اطفال به دورۀ آمادگی در سال 

 .چگونه سالم و محفوظ بمانیم 

 

 

 بازگشت به مراقبت طفل و کودکستان

 

 اکتوبر 5از دوشنبه 

 تمام اطفال در کالنشهر ملبورن و ویکتوریای منطقه ای و روستایی می توانند به 

 مراقبت طفل )مراقبت تمام روز یا مراقبت روزانۀ خانوادگی( برگردند و 

 ( به کودکستانی که مطابق با شروع و ختم ترم مکاتب فعالیت دارندsessional kindergarten.شرکت کنند ) 

 بخشی از مرحلۀ سوم نقشه راه حکومت ویکتوریا برای باز کردن ویکتوریا است.  این

 

 ( دارد. 19 -این مراحل در نقشۀ راه بستگی به کم شدن موارد ویروس کرونا )کووید 

 ما ممکن است الزم ببینیم که به توصیه مدیر ارشد صحت عامۀ ویکتوریا بعضی تغییرات بیاوریم.

 

ما درک می کنیم که شما ممکن است در مورد ایمنی طفل خود تشویش داشته باشید. توصیۀ که ما داریم این است که مراکز 

 ( هستند. 19 -کووید ویروس کرونا )مراقبت طفل و کودکستان ها جاهای محفوظ با خطر کم 

 این را به ما

  مدیر ارشد صحت عامۀ ویکتوریا 

 و

  کمیته اصلی حفاظت از صحت( استرالیاAHPPC.گفته اند ) 

 

 تغییرات در مورد حاضر شدن در محل مراقبت طفل و کودکستان ها به عنوان بخشی از قوانین 

 محدودیت انجام شده بود. این قوانین به این دلیل وضع گردیده بود تا افرادی کمتر در جامعه در رفت و آمد باشند. 
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 طفل و کودکستان ها جاهای ناامن برای اطفال یا کارمندان هستند.آن به این دلیل این نبود که مراکز مراقبت 

 

( دارد. این شامل اقدامات صحی و plan COVIDSafe) ایمنی کووید مرکز مراقبت طفل یا کودکستان طفل شما یک پالن 

 ایمنی در محل، مانند پاک کردن منظم اتاق ها و تجهیزات می گردد.

 

برای همه اطفال مهم است. آنها باید در آن شرکت کنند زیرا این کار برای یادگیری و رشد  رفتن به مراقبت طفل یا کودکستان

بسیار مهم  2021آنها ضروری است. این کار بخصوص برای آماده کردن فرزند تان برای شروع دورۀ آمادگی در سال 

 است.

 

 

 خواهند شد. شروع می کنند آماده 2021مکاتب برای اطفالی که دورۀ آمادگی را در سال 

 

 کودکستان ها و مکاتب با یکدیگر همکاری می کنند تا به خانواده و فرزند شما کمک کنند تا به 

 انتقال پیدا کنند. 2021دورۀ آمادگی در سال 

 

 د.سالگی امسال به محل کودکستان برون 4مکتب در بارۀ کمک به اطفالی خواهد بود که نتوانسته بودند طبق برنامه به عمر  1ترم 

 

 انجام می دهند، از جمله: 2021مکاتب برای حمایت از اطفال کارهای زیادی را برای شروع دورۀ آمادگی در سال 

  سیر و سفر آنالین مکتب و صنف 

 "ویدیوهای "مالقات با مدیر 

  مالقات با تیم دورۀ آمادگی»کنفرانس های ویدیویی» 

 جلسات معلمان کودکستان و دورۀ آمادگی 

 به عنوان دوستان اطفال دورۀ آمادگی. 5شاگردان صنف  آموزش دادن به 

 

ثبت نام نکرده اید، ما شما را تشویق می کنیم که همین حاال به مکاتب  2021اگر فرزند خود را برای شروع دورۀ آمادگی در سال 

خود معلومات مفیدی درباره  وبسایتمراجعه کنید. بهتر است طفل خود را هرچه زودتر ثبت نام کنید. وزارت معارف و کارآموزی در 

 شروع کردن به مکتب دارد.

 

 . چگونه خواهد بود صحبت کنید 2021شما باید با کارمندان مکتب فرزند خود در مورد این که دورۀ آمادگی در سال 

 .به مکتب کمک کندمعلم کودکستان فرزند شما همچنین می تواند به شما در برنامه ریزی انتقال فرزند شما از کودکستان 

 

 آیا به ترجمان ضرورت دارید؟ 

 برای شما ترجمان بگیرد. وبسایت یا مراجعه به این  9280 1955از کودکستان خود بخواهید تا با تماس با شمارۀ 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
http://www.languageloop.com.au/
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 کارهایی که می توانید برای سالم و ایمن ماندن انجام دهید

 

 مرکز مراقبت طفل یا کودکستان در حفظ ایمنی فرزندان و خانواده شما به طریقه های ذیل کمک می کند

  کودکستانبررسی درجۀ حرارت بدن اطفال هر روز هنگام رسیدن به مرکز مراقبت طفل یا 

 پاک کاری منظم ساختمانها و تجهیزات 

 درخواست از بزرگساالن که از ماسک استفاده کنند 

  تشویق کردن اطفال یا والدینی که احساس مریضی می کنند که در خانه بمانند. آنها همچنین شما را به انجام دادن

 ( تشویق می کنند.19 -)کووید  ویروس کرونا تست

 

 خواهیم که در مورد رعایت حفظ الصحه خوب در خانه با خانواده خود صحبت کنید، از جملهما همچنین از شما می 

 قبل از آمدن به مرکز مراقبت طفل با کودکستان، دست های خود را بشویید یا از ضد عفونی کننده دست استفاده کنید 

 کستان می روید از ماسک هر زمانی که از خانه خارج می شوید، به شمول وقتی به مرکز مراقبت طفل یا کود

 استفاده کنید

 1.5 فاصله بگیرید. این فاصله گیری شامل کارکنان و خانواده های دیگر  نمی کنند متر از افرادی که با شما زندگی

 در مرکز مراقبت طفل یا کودکستان طفل شما نیز می گردد 

  دست های خود را بشوییددر دستمال یا آرنج خود سرفه و عطسه کنید. همیشه پس از سرفه یا عطسه 

  ( را 19 -کووید ویروس کرونا )در صورت احساس مریضی در خانه بمانید. اگر احساس مریضی می کنید، باید تست

 انجام بدهید. تا زمانی که دوباره احساس بهبودی کنید باید در خانه بمانید.


