
 RETURN TO SCHOOL PARENT FACT SHEET 
 نامه یادآوری به والدین در مورد برگشتن به مکتب

 

1. When do students return to school? 

 دانش آموزان چه موقع به مدرسه بریم گردند؟ -1

25th of May   Curriculum Day No students at school and no remote learning on that day 

 مه برنامه دریس است و هیچ دانش آموز در مدرسه و هیچ آموزش آنالینی وجود ندارد 25 روز 

26th May   Prep to Year 2 students return and Years 3 to 6 stay at home for continued remote learning 

 ین را دنبال میکننددر خانه کالس های آنال  6تا  3مه دانش آموزان سال دویم باز یم گردند و کالس  26

 9th of June  Years 3 to 6 students return to school meaning all Prep to Year 6 will be on site and all remote learning 

finishes  

 الین نیست. به مدرسه باز یم گردند به این معنی که همه کالس ها برقرار است و دیگر کالس ان  6تا  3ژوئن دانش آموزان کالس  9 

2. Will parents/family adults be allowed on site? 

 . آیا والدین در مدرسه مجاز خواهند بود؟2

Preferably No    All students are encouraged to enter through the gates which are supervised by a staff member. 

 Parents of prep children and children with additional needs may assist their child to their classroom 

entrance if necessary but are reminded to keep their distance and leave straight after dropping the child 

at class. 

 وسط یک کارمند نظارت یم شود وارد نیم شوند. همه دانش آموزان از طریق یک دروازه که ت

 والدینی که فرزندان پیش دبستانی و فرزندان دارای نیازهای اضافی ممکن است در صورت لزوم به فرزندشان در ورود به کالس درس کمک کنند. 

 م حرکت کنند. اما به آنها یادآوری یم شود که فاصله خود را حفظ کنند و بعد از رها کردن کودک در کالس مستقی

3. What times are the students to enter and exit the school and where are the pickup points? 

 . دانش آموزان برای ورود و خروج از مدرسه چه زمان هانی دارند و نقاط مشخص شده در کجا قرار دارند؟3

Morning drop off  
● Prep, Year 1 and Year 2 – Students can be dropped off from 8.30 where they will be encouraged to go into 

classes no later than 8.50 a.m. 
● Students will be supervised in the yard until 8.50am when they will go to their classrooms.  
● Students at other levels where parents are working away from home and who are booked in to attend school - 

Students can be dropped off from 8.30 where they are encouraged to enter the class by 8.50am. Students will 
be supervised in the yard until 8.50 when they will go to the designated classrooms for each year level.   

 از طرف صبح
صبح به  8:30در مدرسه گذاشت و در آنجا تالش می کنیم که حداکثر ساعت  8:30دانش آموزان را می توان از ساعت  - 2دبستان ، سال اول و سال 

صبح هنگام رفتن به کالسهای درس در حیاط نظارت می شوند 8:30کالس بروند. دانش آموزان تا ساعت   
که در مقاطع دیگر که والدین در خانه خود مشغول به کار هستند و برای شرکت در مدرسه ثبت نام کرده اند میتوانند دانش همچنین دانش آموزانی  ∙

در حیاط نظارت می شوند تا به کالس های تعیین شده  8،50در جایی که به آنها گفته میشود بگذارند. دانش آموزان تا ساعت  8.30آموزان را از ساعت 
 بروند

● Prep entry via Kilberry Boulevard 
● Year 1 via 3rd gate from the roundabout on Warana Drive 
● Year 2 via 2nd gate from the roundabout on Warana Drive 

 ورودی مکتب کیلبری والی
۰ در وارنا درایو رفت و امد میکنند 3از طریق دروازه  1سال  . 
۰ در وارنا درایو رفت و امد میکنند 2طریق دروازه  از 2سال  . 

 
 
 
 
 



After school pick up -  

● Prep Teachers will take their classes to designated exit on Kilberry Boulevard where parents will collect their Prep 
child (and other children where necessary).  

● Year One students will meet their parents in the top car park.  
● Year Two students will meet their parents around the Warana Drive entrance/exit.  
● Students at other levels will meet their parents at the community centre entrance/exit.  

ی خود را برای خروج از مکتب اماده میکنند. که والدین فرزند دبستانی خود )و سایر کودکان را در صورت لزوم( معلمان دبستانی کالسها
 جمع آوری می کنند

 دانش آموزان سال اول با والدین خود در پارکینگ باال مالقات می کنند ∙
می کنندمالقات  Warana Drive سال دومی ها والدین خود را در اطراف ورودی و خروجی ∙  

 دانش آموزان در سطوح دیگر والدین خود را در ورودی یا خروجی مرکز جامعه مالقات می کنند ∙

4.  Where do Years 3 to 6 students of essential workers and those exceptional circumstances where they 

cannot be supervised at home enter/exit the school and where will they learn from the 26th May to 5thJune? 

ایط استثنانی قرار دارند و پدر مادرشان نیم توانند از آنها مراقبت کنند از کجا  ۶تا  ۳دانش آموزان کالس  که در شر  

 ه?ژانوی 5مه تا  26وارد و خارج از مکتب یم شوند از 

These students will enter through the gate closest to the community centre from 8.30am and leave via the 

same gate at 3:30pm each afternoon. Children will wait at the community centre, where they will be lead to a 

designated classroom and supervised by teachers from their year level. 

از طریق همان دروازه  3:30صبح به دروازه نزدیک به مرکز جامعه وارد یم شوند و هر بعد از ظهر از ساعت  8.30این دانش آموزان از ساعت 

ند. خارج یم شوند. کودکان در مرکز جامعه منتظر خواهند ماند ، و تحت نظارت معلمان سطح سال خود قرار یم    گیر

5. Can students ride scooters or bikes to school? 

 آیا دانش آموزان یم توانند اسکوتر یا دوچرخه را به مدرسه بیاورند؟ -5

Preferably No  

 خیر 
ً

 ترجیحا

Students can only ride if this is the only way they can get to school if walking is not an option due to distance. 

ی به دلیل فاصله از راه گزینه ای نیست   دانش آموزان تنها یم توانند سوار شوند در صورنی که این تنها رایه است که در صورت راه رفتی

 که بتوانند به مدرسه بروند. 

6. Is the school getting extra cleaning and do you have sanitiser available? 

ی  6 س است؟. آیا مدرسه تمیر  دارد و آیا ضد عفونی کننده ای در دسیی
ی

 کردن اضاف

Yes. 

 آره. 

There are cleaners on site conducting regular cleaning of door handles and surfaces.  Each classroom will have 

sanitiser to support regular hygiene when entering the buildings, before and after eating and bathroom visits.  

ی یم کنند. در هر کالس از ضدعفونی کننده برای حمایت از بهدا ه ها و سطوح را تمیر  دستگیر
ً

ی کننده هانی وجود دارد که مرتبا شت در مکتب تمیر

 منظم هنگام ورود به ساختمان ، قبل و بعد از غذا و بعد از توالت استفاده یم شود. 

7. Will there be staggered play times and selected areas for year levels to play in? 

 . آیا زمان برای بازی و مکان جداگانه برای کالس ها وجود خواهد داشت؟7

From May 26th until June 5th, we are not staggering playtimes, however we are having selected areas for 

various year levels to play. 

 ژوئن ، ما بازی آنچنانی در حیاط نداریم ، با این حال قسمت هانی برای سطح های مختلف سال برای بازی انتخاب کردیم.  5مه تا  26از 

From June 9th, yes we will be staggering our playtimes for the Junior and Senior school as well as having 

designated play areas. 

ی مشخص کردن زمینه های بازی انتخاب خواهیم کرد.  9از تاری    خ   ژوئن ، بله ، ما زمان بازی خود را برای مدرسه خردسال و ارشد و همچنتر

 

 



8. Will students still attend specialist classes? 

کت یم کنند؟ -8  آیا دانش آموزان هنوز در کالس های تخصیص شر

Yes. آره. 

9. Will the students use the drink taps? 

های نوشیدنی استفاده یم کنند؟-9  آیا دانش آموزان از شیر

No Water to the drink taps will be turned off and each child must have a drink bottle. The bottles can be 

refilled during the day from classroom taps. 

سته نخواهد شد و هر کودک باید یک بطری نوشیدنی بخورد. بطری ها را یم توان در طول روز از شیر کالس درس پر آب شیر آب آشامیدنی ب

 کرد. 

10.  Will students use the school playgrounds? 

ی های بازی مدرسه استفاده یم کنند؟ -10  آیا دانش آموزان از زمتر

Yes, however students will be required to wash their hands before entering the playground and upon return 

to the classroom. 

ی بازی و هنگام بازگشت به کالس هستند.  ی دست های خود قبل از ورود به زمتر  بله ، اما دانش آموزان ملزم به شستی

11. Where will parents park? 

 والدین کجا پارک یم کنند؟ -11

Due to the large numbers of students at pick up points and for ease of social distancing, advise your 

child/children of a previously organised spot to meet.  This makes it easier for parents to see their child for 

pick up. Otherwise, please park a block or two away and walk to your child’s pickup area. 

با توجه به تعداد زیاد دانش آموزان در نقاط گزینش و برای سهولت در مسافت اجتمایع ، به کودک / فرزندان خود در یک مکان که قبل 

ی راحت تر ببینند.   یک  توصیه کرده اید مالقات کنید. این باعث یم شود والدین بتوانند فرزندشان را برای برداشتی
ً

در غیر این صورت ، لطفا

 بلوک یا دو مکان را پارک کنید و به دنبال فرزندتان بروید. 

12. What happens if it is wet at pick up time? 

 یم افتد؟12
ی

 . در صورت خیس شدن در زمان برداشت ، چه اتفاف

If it is a heavy downpour we may delay the exiting of students until it stops. But we will exit students during 

rainy time so all students must bring suitable raincoats and umbrellas as a precaution.  We do not have 

undercover areas. 

ی باشد ممکن است ما خروج دانش اموزان را تا زمانی به تأخیر بیندازیم. اما   دانش آموزان را ترک اگر این یک ریزش سنگتر
ی

ما در هنگام بارندگ

 خواهیم کرد بنابراین همه دانش آموزان باید احتیاط خود را به همراه بارانی و چیی مناسب تهیه کنند. ما مناطق سایه دار نداریم. 

13. What happens if my child goes to Before and After School Care? 

 یم افتد اگر فرزن13
ی

 د من به مراقبت قبل و بعد از مدرسه برود؟. چه اتفاف

At the start of the school day, parents may accompany their child to Camp Australia to sign them in and the 

Camp Australia staff will send students to their classroom for the start of the day. Parents will need leave 

straight after dropping their child at Before and After School Care. 

At the end of the day, students who are attending After School Care will walk to Camp Australia, in the gym 

and meet After School Care staff. 

وع روز مدرسه ، والدین ممکن است فرزند خو  الیا در شر الیا همرایه کنند تا آنها را به سیستم وارد کند و کارمندان کمپ اسیی د را به اردو اسیی

وع روز دانش آموزان را به کالس خود یم فرستند. والدین پس از رها کردن فرزندشان در مراقبتهای قبل و بعد از مدرسه ، نیاز به  برای شر

 .مرخیص دارند



الیا یم روند و با کارمندان مراقبت بعد از در پایان روز ، دانش آموزانی که  کت یم کنند ، در سالن بدنسازی به کمپ اسیی در مراقبت از مدرسه شر

 .مدرسه مالقات یم کنند

14. Will the Canteen be available? 

س خواهد بود؟14  . آیا غذاخوری در دسیی

Yes. Our canteen re-opens from Monday 10th June.     

This will be strictly online ordering only with no counter sales. Please see details of how to order on our school website 

and newsletter. 

ژوئن باز می شو 10آره. غذای ما دوباره از دوشنبه   

مربوط به نحوه سفارش را در وب سایت مدرسه واین سفارش فقط بصورت آنالین و بدون فروش شمارنده انجام می شود. لطفاً جزئیات    

 خبرنامه ما مشاهده کنید.

15. What do I do if my child is unwell? 

 اگر فرزند من ناخوشایند باشد چه یم توانم انجام دهم؟ -15

Unwell students must not come to school until they are well.  We recommend to make a doctor’s 

appointment to be safe. 

 توصیه میکنیم قرار مالقات پزشک را ایمن کنید.  دانش آموزان ناشناس تا زمانی که خوب نباشند نباید به مدرسه بیایند. 

16. What happens if I choose to keep my child at home? 

م فرزندم را در خانه نگه دارم ، چه اتفا16  یم افتد؟. اگر تصمیم بگیر
ی

 ف

You need to contact the school and provide an absence note. The absence will be recorded. Schools cannot 

provide remote learning once year levels have started on site. Students who need to be learning from home 

on medical advice will be supported as best as possible.  

ید و یادداشت عدم حضور را تهیه کنید. غیبت ثبت یم شود. مدارس نیم توانند یک بار سطح ساالنه در سایت  شما باید با مدرسه تماس بگیر

ین حالت ممکن ند ، در بهیی  پشتیبانی خواهند شد.  ، آموزش از راه دور ارائه دهند. دانش آموزانی که باید از مشاوره پزشیک در خانه یاد بگیر

17.  Will students be socially isolating? 

وی یم شوند؟ -17 ی  آیا دانش آموزان از نظر اجتمایع میی

No.  We have 622 students and a very full school site. We do have smaller class sizes than most schools. The 

advice from the Chief Medical Officer is below: 

“While the Chief Health Officer has advised that students will not be required to maintain physical distancing 

at school, there will be a number of important changes to our school operations, consistent with health advice 

to all schools that is available” 

ی نسبت به اکیر مدارس داریم. توصیه های رئیس  622نه. ما   کامل. ما اندازه کالس های کمیی
ً

دانش آموز داریم و یک سایت مدرسه کامال

 :پزشیک در زیر آمده است

مدرسه استفاده نخواهند کرد ،  وی ادامه داد: "در حایل که مدیر ارشد بهداشت توصیه کرده است که دانش آموزان از حفظ فاصله بدنی در 

ات مهم در عملکرد مدارس ما وجود خواهد داشت ، مطابق با توصیه های بهداشنی به کلیه مدارس موجود است  ".بسیاری از تغییر

 

18.  Will the office continue social distancing measures for adults entering the office? 

 ه اجتمایع برای بزرگساالنی که وارد دفیی یم شوند ، ادامه خواهد داد؟آیا دفیی اقدامات فاصل -18

 Yes. We will have only 3 adults in the office foyer at a time with hygiene practices in place.   

 داشت. فرد بزرگسال در سالن های اداری را در هر زمان با اعمال بهداشت در محل خود خواهیم  3آره. ما فقط 

 

 



19. When do I return the loaned student devices? 

 چه زمانی دستگاه های دانش آموزان که وام گرفته شده را برگردانم؟ -19

Parents need to return the school iPad or Laptop that they borrowed to the office on the following days and 

times.  The device and charger needs to be returned and they will be inspected and placed in a tub for our 

technician to clean and check the device. 

مدرسه ای را که قبال گرفته اند همان روز که به مکتب یم آیند برگردانند. دستگاه و شارژر باید برگردانده  Laptopیا  iPadوالدین الزم است 

ی و چک کند.  ی ما بتواند دستگاه را تمیر  شود و آنها را مورد بازریس قرار داده و در لوله ای قرار دهید تا تکنستر

Friday 22nd May – 9am to 1pm and 1.30pm to 3.30pm.  Prep to Year 2 devices need to be returned  

Friday 5th of June - 9am to 1pm and 1.30pm to 3.30pm.  Years 3 to 6 devices need to be returned 

اویل ها و دویم ها باید دستگاه ها را پیش دبستانی ها و کالس  15:30تا  1.30بعد از ظهر از ساعت  1صبح تا  9 -اردیبهشت  22جمعه 

 برگردانند

دستگاه باید برگردانند 6تا  3. سالها 15:30تا  1.30بعد از ظهر و ساعت  1صبح تا  9 -ژوئن  5جمعه   

20. Can I bring food for my child’s birthday and can students share food? 

اک بگذارند؟آیا یم توانم برای تولد فرزندم غذا تهیه   -20  کنم و آیا دانش آموزان یم توانند غذا را به اشیی

No.    

 نه

21. When are school crossings supervised in the afternoon? 

ل یم شود؟ -21  چه موقع بعدازظهرها گذرگاه مدارس کنیی

School crossings are supervised from 3:15pm. 

 از ظهر نظارت یم شود. بعد  3:15گذرگاه های مدرسه از ساعت 

22. Do I need to return the hard copy packs my child completed at home and the workbook to school? 

 . آیا نیاز دارم که بسته های کنی سخت را که فرزندم در خانه و دفیی کار تکمیل کرده است به مدرسه برگردانم؟22

Yes.  On their first day of return to school. 

ی روز بازگشت به مدرسه.   آره. در اولتر


