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اطالعات در مورد بازگشت به مهد کودک یا کودکستان در ترم 
 2021و شروع پیش دبستان در سال  4تحصیلی 

 

 والدین و مراقبت کنندگان گرامی

 

 ( سپاسگزاری می کنیم.19-از همکاری شما در کمک به کاهش انتشار کروناویروس )کووید

 این نامه حاوی اطالعات درباره موارد زیر می باشد

 فرزند شما در چه زمان می تواند به مهد کودک یا کودکستان بازگردد 

  2021آماده بودن مدارس برای خوش آمدگویی به کودکان برای دوره پیش دبستان در سال  

 .روش های سالم و ایمن ماندن 

 

 

 بازگشت به مهدکودک و کودکستان.

 

 اکتبر.  5از دوشنبه 

 همه کودکان در سراسر کالن شهر ملبورن و مناطق حاشیه ای و روستایی ویکتوریا می توانند به  

  مهد کودک )مراقبت بلندمدت روزانه یا مراقبت روزانه خانوادگی( بازگردند و 

 .به کودکستان جلسه ای به صورت حضوری بروند 

 این بخشی از گام سوم نقشه راه دولت ویکتوریا برای بازگشایی ویکتوریا می باشد.  

 

 ( دارند. 19-گام های این نقشه راه، بستگی به کاهش موارد ابتال به کروناویروس )کووید

 ممکن است مجبور شویم به توصیه مدیر ارشد بهداشت ویکتوریا، تغییراتی را ایجاد کنیم.

 

مکن است نگرانی هایی در مورد ایمن فرزند خود داشته باشید. توصیه ای که دریافت کرده ایم این است درک می کنیم که م

 ( می باشند.  19-کوویدکروناویروس )که مهدکودک و کودکستان اماکنی ایمن با خطر پایین ابتال به 

 این توصیه توسط 

 مدیر ارشد بهداشت ویکتوریا 

 و 

 کمیته اصلی محافظت از سالمت اس( ترالیاAHPPC.فراهم شده است ) 

 

 تغییرات مربوط به حضور در مهدکودک ها و کودکستان ها به عنوان بخشی از  

 قوانین محدودیت ها ایجاد شدند. این قوانین به این علت ایجاد شدند تا افراد کمتری در جامعه محلی تردد کنند.  
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 تغییرات به علت ناامن بودن مهدکودک ها و کودکستان ها برای کودکان و کارکنان نبود.

 

خواهد داشت. این شامل برقراری اقدامات  COVIDSafeایمن بودن در برابر کووید مهدکودک یا کودکستان شما یک برنامه 

 بهداشتی و ایمنی، مانند تمیز کردن منظم اتاق و وسایل می شود.

 

رفتن به مهدکودک یا کودکستان برای همه کودکان مهم است. آنها باید به این مراکز بروند زیرا برای یادگیری و رشد و تکامل 

 مهم می باشد. 2021آنها ضروری می باشد. این امر خصوصاً برای آماده کردن فرزندتان برای شروع پیش دبستان در سال 

 

 

 آماده خواهند بود. 2021در سال مدارس برای شروع پیش دبستان کودکان 

 

  کودکستان ها و مدارس در حال همکاری با هم برای کمک به خانواده و فرزند تان جهت انتقال

 می باشند. 2021به پیش دبستان در سال 

 

بود، در  در مدرسه مربوط به کمک به کودکانی خواهد بود که نتوانستند طبق آنچه برای امسال برنامه ریزی شده 1ترم تحصیلی 

 کودکستان مخصوص کودکان چهار ساله به طور حضوری شرکت کنند.

 

پیش دبستان را شروع می کنند، انجام می دهند، از  2021مدارس کارهای بسیاری را برای حمایت از کودکانی که در سال 

 جمله: 

 تورهای آنالین مدرسه و کالس 

  "ویدئوهای "آشنایی با مدیر 

  "کنفرانس های ویدئویی "آشنایی با گروه پیش دبستان 

  جلسات مابین معلمان کودکستان و پیش دبستان 

  برای برنامه دوستی با کودکان پیش دبستان. 5تعلیم دانش آموزان کالس 

 

ون مدارس را بررسی ثبت نام نکرده اید، شما را تشویق می کنیم که هم اکن 2021اگر فرزند خود را برای شروع پیش دبستان در سال 

 وباداره آموزش و پرورش اطالعاتی مفید در مورد شروع مدرسه در  بهتر است که فرزند خود را هر چه سریعتر ثبت نام کنید. کنید.

 خود دارد. سایت

 

 صحبت کنید.  2021ما باید با کارمندان مدرسه فرزند خود در مورد چگونه بودن پیش دبستان در سال ش

 معلم کودکستان فرزندتان نیز می تواند به برنامه ریزی انتقال از کودکستان

 به مدرسه کمک کند.

 

https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
https://www.education.vic.gov.au/parents/going-to-school/Pages/choose-enrol-school.aspx
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 آیا به مترجمی شفاهی نیاز دارید؟ 

خدمات مترجمی شفاهی را هماهنگ  وب سایتیا مراجعه به این  9280 1955ازکودکستان خود بخواهید از طریق تماس با 

 کند. 

 

 

 کارهایی که می توانید برای سالم و ایمن ماندن انجام دهید

 

 مهدکودک یا کودکستان تان به روش های زیر به ایمن نگه داشتن فرزندان و خانواده شما کمک کند 

 چک کردن دمای بدن کودکان در زمان ورود به مرکز یا کودکستان به صورت روزمره 

 تمیز کردن منظم ساختمان ها و وسایل 

 درخواست از افراد بزرگسال جهت استفاده از ماسک های صورت 

  تشویق کردن کودکان یا والدینی که احساس ناخوشی می کنند به ماندن در خانه.  آنها همچنین شما را تشویق خواهند

 ( را انجام دهید.19-کوویدکروناویروس )کرد که آزمایش 

 

 موردما همچنین از شما می خواهیم که با خانواده خود در مورد رعایت بهداشت خوب در خانه صحبت کنید، از جمله در 

 شستن دستان یا استفاده از ضدعفونی کننده دستان پیش از رفتن به مهدکودک یا کودکستان 

 استفاده از ماسک صورت در هر زمان که خانه را ترک می کنید، از جمله برای رفتن به مهدکودک یا کودکستان 

  و سایر خانواده های مهدکودک یا  .  این شامل کارمنداننمی کنندمتر از افرادی که با شما زندگی  1.5رعایت فاصله

 کودکستان تان می شود. 

 .سرفه و عطسه کردن به داخل دستمال یا آرنج خود. همیشه دستان خود را بعد از سرفه یا عطسه کردن بشویید 

  وویدککروناویروس )اگر احساس می کنید مریض هستید، در خانه بمانید. اگر احساس ناخوشی می کنید، باید آزمایش-

 را انجام بدهید. در خانه بمانید تا حالتان دوباره خوب باشد. ( 19

http://www.languageloop.com.au/

