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 األمر الفوري للحفاظ ع� سالمة المجتمع المدر�ي  -صفحة معلومات 
  

؟   ما هو األمر الفوري للحفاظ ع� سالمة المجتمع المدر�ي

". ولديهم الُسلطة إلصدار   ض لني ي وزارة التعل�م والتدر�ب، "األشخاص الُمخوَّ
ُ�طلق ع� بعض األشخاص، مثل مديري المدارس وموظ�ض

ي �جب عل�ك اتباعها عندما تذهب إ� المدرسة أو تتعامل مع األشخاص الموجودين فيها.  ي تحدد لك القواعد الىت  األوامر الىت

ي ُتقام فيها   ها من األما�ن الىت ي أنك ممن�ع من دخول ساحات المدرسة أو غ�ي األمر الفوري للحفاظ ع� سالمة المجتمع المدر�ي �عىض
ي ال ينطبق عليها األمر.  األ�شطة المدرس�ة أو البقاء  فيها. وقد يتضمن تفاص�ً� مثل األوقات أو المناطق الىت

  هنا . و�مكنك مشاهدة مقطع ف�ديو  هنا �مكن العثور ع� م��د من المعلومات حول أوامر الحفاظ ع� سالمة المجتمع المدر�ي  
 .  لمساعدتك ع� فهم ماه�ة أوامر الحفاظ ع� سالمة المجتمع المدر�ي

  

 ما مدة ��ان األمر الفوري؟ 

ة زمن�ة �مكن أن ��ي فيها األمر �ي   ا إ� مدة ��ان هذە القواعد. وأطول ف�ت ا.  14�شتمل األمر أ�ض�  يوم�

  

ي المدرسة، فماذا س�حدث له اآلن بعد أن اضطررت إ� االمتثال ألمر فوري؟  إذا كان
 لديَّ طفل �ض

ي  
ي مدى تأث�ي األمر ع� طفلك وك�ف�ة رعايتك له. ول�س المقصود من األمر منعك من االهتمام به أو المشاركة �ض

ا �ض رت المدرسة ج�د�
�
فك

 تعل�مه. 

: ستمنحك المدرسة "بروتوكول االتصاالت و�مكان�ة  ي
وتوكول ما �أئت ي أقرب وقت ممكن بعد إعطائك األمر. س�حدد هذا ال�ب

 الوصول" �ض

 ك�ف�ة إبالغك �شأن جوانب تعل�م طفلك  •
ي األ�شطة المدرس�ة بأمان •

ي الذهاب إ� المدرسة والمشاركة �ض
 ك�ف�ة استمرار طفلك �ض

 ما ستفعله المدرسة للتأ�د من دعم طفلك ورعايته.  •

  

 أوافق ع� األمر الفوري؟ ماذا س�حدث إذا لم  

ا بعد إصدارە للنظر ف�ما إذا كان �جب عل�ه إصدار "أمر مستمر للحفاظ ع�   ل الذي أصدر األمر مراجعته فور� �جب ع� الشخص الُمخوَّ
" أو إلغاء األمر. و�مكن العثور ع� م��د من المعلومات �شأن األوامر المستمرة ع� الموقع اإلل  ي الخاص  سالمة المجتمع المدر�ي

وئض ��ت
 . هنا بوزارة التعل�م والتدر�ب  

ء آخر �حتاج الشخص   ي
ح سبب ت�فك بط��قة ُمعّينة، وك�ف�ة تأث�ي ذلك عل�ك أو ع� طفلك أو أي �ث ي أي وقت ل�ث

�مكنك تقد�م إفادة �ض
ل إ� معرفته.  تيبات الالزمة للتأ�د  الُمخوَّ ي من إعاقة حىت �مكنها اتخاذ ال�ت

ي إخبار المدرسة بأن طفلك �عائض
فع� سب�ل المثال، قد ترغب �ض

 من أنه �مكنك مواصلة دعمه للذهاب إ� المدرسة.  

الن ل. و�مكنك استخدام  الُمخوَّ ا إ� الشخص  ي أو خطاب�
وئض موذج الموجود ع� الموقع  قد تكون اإلفادة الخط�ة عبارة عن رسالة ب��د إل��ت

ي الخاص بوزارة التعل�م والتدر�ب 
وئض  .  هنا اإلل��ت

ا أن تطلب من شخص آخر   ي كتابة إفادة، ف�مكنك أن تطلب تقد�م إفادة شف��ة بدً� من ذلك. و�مكنك أ�ض�
مثل أحد    -إذا كنت ال ترغب �ض

جم فوري  ض ع� الدعم المتعلق باإلعاقة أو م�ت  تقد�م إفادة من أجلك.   - القائمني

  

 ماذا س�حدث إذا لم أمتثل لألمر؟ 

ي األمر، �جوز للمدرسة التقدم بطلب إ� محكمة الصلح لفرض امتثالك لألمر. 
 إذا لم تتبع القواعد المنصوص عليها �ض
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ا  :  إذا وجدت محكمة الصلح أنك كنت مخطئ� ي
ي عدم امتثالك لألمر، ف�جوز لها ما �أئت

 �ض

 إلزامك بدفع غرامة   •
 إلزامك باالمتثال لألمر  •
 إلزامك باتخاذ إجراء محدد لالمتثال لألمر  •
ا.  • ء آخر تراە المحكمة مناسب� ي

 إلزامك بالق�ام بأي �ث

ا ولن تتل�ت عق��ة جنائ�ة لعدم امتثالك لألمر.   لن ُ�سجن ولن �كون لد�ك سجً� جنائ��

  

؟ م جم فوري أو شخص آخر لدع�ي جم/م�ت  اذا لو كنت بحاجة إ� م�ت

ي الحصول ع�  
جم فوري أو شخص لدعمك، ف�مكنك إخبار مدير المدرسة الذي �مكنه مساعدتك �ض جم أو م�ت إذا كنت بحاجة إ� م�ت

 الدعم. 

ا االتصال بالمكتب اإلقل��ي لوزارة ا  ا بمدرسة حكوم�ة، ف�مكنك أ�ض�  لتعل�م والتدر�ب للحصول ع� م��د من الدعم.  إذا كان طفلك ملتحق�

ق ف�كتور�ا   شمال �ث

 231 333 1300الهاتف:  

 : ي
وئض �د اإلل��ت    nevr@education.vic.gov.auال�ب

 شمال غرب ف�كتور�ا 

  691 338 1300 الهاتف: 

 : ي
وئض �د اإلل��ت    nwvr@education.vic.gov.auال�ب

ق ف�كتور�ا   جنوب �ث

 738 338 1300الهاتف:  

 : ي
وئض �د اإلل��ت    sevr@education.vic.gov.auال�ب

 جنوب غرب ف�كتور�ا 

 232 333 1300  الهاتف: 

 : ي
وئض �د اإلل��ت    swvr@education.vic.gov.auال�ب

  

 ماذا لو أردت الحصول ع� م��د من المعلومات؟ 

ي الخاص بوزارة التعل�م والتدر�ب  
وئض  للحصول ع� م��د من المعلومات.  هنا �مكنك االنتقال إ� الموقع اإلل��ت
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