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 حکم ا�میف فوری جامعۀ مکتب    -ورقۀ معلومات 
  

 حکم ا�میف فوری جامعۀ مکتب چه � کند؟ 

که  بع�ض از افراد، مانند مدیران مکاتب و کارکنان وزارت معارف و کارآموزی، "افراد با صالح�ت" نام�دە � شوند. آنها این قدرت را دارند  
وی کن�د. حکم هایی را صادر کنند که   ض �ا تعامل با مکتب، از آنها پ�ی  مقررایت را برای شما وضع کنند که هنگام رفنت

�ک حکم شما را از وارد شدن �ا ماندن در محوطه مکتب �ا سایرجاهایی که فعال�ت های مکتب در آن جاها انجام م�شود، منع م�کند. این  
 که در آن زمان ها و جاها این حکم اعمال ن� شود.   حکم ممکن است شامل جزئ�ایت مانند زمان ها �ا مناط�ت باشد 

تماشا کن�د تا به شما کمک   اینجا ب�اب�د � توان�د و�دیویی را در  اینجا  معلومات ب�ش�ت در مورد حکم های ا�میض جامعه مکتب را � توان�د در
 کند بفهم�د حکم های ا�میض جامعه مکتب چه � کنند. 

  

 مدت این حکم فوری چقدر است؟ 

ض برای چه مدت دوام خواهد کرد. طوالیض ت��ن مدت زمایض که �ک حکم � تواند دوام �ابد   ض به شما � گ��د که این قواننی این حکم همچننی
 ست. روز ا  14

  

وی کنم  برای او چه اتفا�ت � افتد؟   ا�ر طف� در مکتب داشته باشم، حاال که با�د از حکم فوری پ�ی

 تأث�ی این حکم بر فرزند شما و نحوۀ مراقبت شما از او فکر کردە است. منظور از این حکم این ن�ست 
گ

مکتب شما به دقت در مورد چگون�
 درگ�ی شدن با تحص�ل او باز دارد. که شما را از مراقبت از فرزند تان �ا 

�" هم � دهد. این پروتکل مشخص   مکتب شما در زودت��ن فرصت �س از دادن حکم به شما �ک "پروتکل برقراری ارتباطات و دس�ت
 خواهد کرد که: 

 چگونه � توان در مورد تحص�ل فرزند تان با شما صحبت کرد  •
ض در مکتب و  • کت  کردن در فعال�ت های مکتب به طورا�من ادامه دهدچگونه فرزند شما � تواند به رفنت  �ش
 برای اطمینان از حما�ت و مراقبت از فرزند تان آنها چه کاری انجام خواهند داد.  •

  

 ا�ر با �ک حکم فوری موافق نباشم چه؟ 

د که آ�ا با�د "حکم   شخص باصالحییت که این حکم را صادر کردە است با�د بالفاصله �س از صدور حکم، آن را برر� کند تا در  نظر بگ�ی
  ا�میض دوامدار جامعه مکتب " را صادر کند �ا حکم را لغو کند. معلومات ب�ش�ت در مورد حکم های دوامدار را � توان�د در وب سا�ت وزارت

 ب�اب�د.  اینجا معارف در 

هر زمان � توان�د دال�� ارائه ده�د که توضیح ده�د چرا به ط��ق خا� عمل کردە ا�د، چگونه این بر شما �ا فرزندتان تأث�ی �   شما در 
ض شوند   ض د�گری که آنها با�د بدانند. برای مثال، ممکن است بخواه�د به مکتب بگ���د که فرزندتان معلول�ت دارد تا مطمنئ گذارد �ا هر چ�ی

ض به مکتب ادامه ده�د.  که � توان�  د به حما�ت از او برای رفنت

ارائۀ دال�ل کتیب � تواند فرستادن ا�م�ل �ا نامه ای به شخص باصالح�ت باشد. � توان�د از الگوی موجود در وب سا�ت وزارت معارف و  
 استفادە کن�د   اینجا  کارآموزی در

ض � توان�د از شخص د�گری بخواه�د که برای   ا�ر ن� خواه�د دال�ل تان را بن��س�د، شما � توان�د بجای آن شفا� بگ���د. شما همچننی
 شما دال�� را ارائه بدهد، مانند شخص �شتیبان معی���ت �ا ترجمان شما. 
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وی نکنم چه اتفا�ت � افتد   ؟ ا�ر از �ک حکم پ�ی

وی از   وی نکن�د، مکتب ممکن است از �ک محکمه ابتدایی درخواست کند تا شما را وادار به پ�ی ا�ر از مقررایت که در حکم درج است پ�ی
 حکم کند. 

وی از �ک حکم در اشتباە بودە ا�د، محکمه ممکنست:   ا�ر محکمۀ ابتدایی �شخ�ص دهد که شما در عدم پ�ی

 شما را ملزم به پرداخت ج��مه کند   •
وی کن�د  •  از شما بخواهد که از حکم پ�ی
وی از این حکم اقدام خا� را انجام ده�د  •  از شما بخواهد برای پ�ی
 از شما بخواهد که هر کار د�گری را که محکمه مناسب � داند انجام ده�د.  •

وی از �ک حکم شما زندایض نخواه�د شد، سابقه جنایی �ا جزای جنایی در�افت نخواه�د کرد   . برای عدم پ�ی

  

ورت داشته باشم چه با�د بکنم؟  /ترجمان شفا� �ا �شتیبایف د�گری �ف  ا�ر به �ک ترجمان کتیب

ورت دار�د، � توان�د به مدیر مکتب بگ���د که � تواند به شما در در�افت   ، ترجمان شفا� �ا �ک �شتیبان �ض ا�ر به ترجمان کتیب
 حما�ت کمک کند. 

�د.  ا�ر فرزند شما به مکتب دولیت � رود   ، � توان�د برای حما�ت ب�ش�ت با دف�ت منطقه ای وزارت معارف تماس بگ�ی

�ت   و�کتور�ای شمال �ش

   1300  333  231تلفون:  

   nevr@education.vic.gov.auا�م�ل:  

 و�کتور�ای شمال غریب 

   1300  338  691تلفون:  

   nwvr@education.vic.gov.auا�م�ل:  

�ت   و�کتور�ای جنوب �ش

   1300  338  738تلفون:  

   sevr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

 و�کتور�ای جنوب غریب 

   1300  333  232  تلفون: 

   swvr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

  

ورت داشته باشم چه با�د بکنم؟  ی �ف  ا�ر به معلومات ب�ش�ت

 برو�د.   اینجا برای معلومات ب�ش�ت � توان�د به وب سا�ت وزارت معارف در 
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