به چه دلیل به این اطالعات نیاز دارم؟
سالمتی دانش آموزان مان مهمترین اولویت برای ما در دبیرستان  Greater Sheppartonاست .در عین آنکه متعهد به اطمینان از سالمتی و ایمنی جامعه محلی مدرسه مان
هستیم ،همچنین خود را متعهد به اطمینان از این می دانیم که بسته شدن مدارس تاثیر منفی بر تحصیل دانش آموزان مان نگذاشته باشد .قصد آن نیست که یادگیری از خانه همانند
یادگیری از مدرسه باشد  .ا ین انتظار نمی رود که دانش آموزان برای شش ساعت در روز پای کامپیوتر باشند ،بلکه یادگیری باید به بخش های قابل مدیریت در روز با در نظر گرفتن
زمانی برا ی دور بودن از صفحه کامپیوتر تقسیم شود.
این برگه اطالعاتی برای کمک به والدین و مراقبین برای حمایت از یادگیری فرزندانشان در مدتی که در خانه هستند ،طرح شده است.

کجا می توانم درس ها را پیدا کنم؟
Compass:


درس ها را می توان زیر عنوان  learning tasksپیدا کرد



معلمین با استفاده از قسمت اخبار کالسی ( )newsfeedاطالعات را می فرستند




ارتباط گیری انفرادی بین معلمین ،دانش آموزان و والدین
قدردانی های مثبت توسط معلمین منتشر خواهد شد.




در اینجا دانش آموزان می توانند کار ارائه کنند
نظر در مورد کار دانش آموز Microsoft Teams




به اشتراک گذاشتن منابع
درس ها به صورت آنالین– این را ‘جلسه (’)meeting



چت کالس( )Class Chatمی گویند – سوال کنید یا کارتان را به اشتراک بگذارید

به عنوان یک دانش آموز چه می
کنم؟ به عنوان یک ولی چطور
کمک کنم؟
اقدام  -1محیط فیزیکیمحیط ساکت،
بدون حضور هر آنچه که حواس تان را
پرت می کند
اقدام  -2آماده بشوید
برنامه معمول صبح خود را دنبال کنید تا
برای روز آماده شوید

چگونه اطالعات را
دریافت خواهم کرد؟
تمامی اعالنات در  Compassخواهد بود – در بخش ''My News
و در ' 'Class News Feedو از طریق ایمیل Compass
آخرین اخبار در وب سایت GSSC
خبرنامه های مدرسه که می توان آنها را در وب سایت  GSSCیافت

اقدام  -3برنامه
جدول زمانی تان را بدانید ،طرحی برای
انجام کارها یا تکالیف آموزشی که باید
انجام بدهید ،داشته باشید
اقدام  -4حضور
روی  Microsoft Teamsدر قسمت
 Learning Mentorوارد بشوید و
برای خود حاضر بزنید
اقدام  -5کالس ها
در تمام کالس های حضوری آن روز شرکت
کنید و تکالیف اموزشی تکمیل شده را آپلود کنید

اقدام  -6در فواصل معینزنگ تفریح داشته باشید
زمان های طوالنی پشت کامپیوتر یا وسیله الکترونیکی خود ننشینید .بلند
شوید و حرکات کششی انجام بدهید ،حرکت کنید و از هوای تازه لذت
ببرید ،حتی می توانید رقص هم بکنید! به خاطر داشته باشید که میان
وعده و نهار سالمی داشته باشید!

برای دریافت کمک و حمایت بیشتر کجا می توانم بروم؟
سواالت عمومی:
ایمیل greater.shepparton.sc@edumail.vic.gov.au :وب سایت:
www.gssc.vic.edu.au///:https
Compass: https://gssc-vic.compass.education/
شما می توانید با تمامی کارکنان مدرسه از طریق ایمیل  Compassتماس بگیرید ،ساعت کاری کارکنان
از 8:45صبح تا 4:00بعد از ظهر است

