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 دستور فوری ا�میف جامعه مدرسه  -برگه اطالعات 
  

 �ک دستور فوری ا�میف جامعه مدرسه چه کار � کند؟ 

ر کنند  بر�ف افراد، مانند مدیران و کارکنان وزارت آموزش و پرورش، 'افراد مجاز' نام�دە � شوند. آنها این اخت�ار را دارند تا دستورایت صاد
وی کن�د. که  ف با مدرسه با�د از آنها پ�ی ف به مدرسه �ا ارتباط داشنت ف � کنند که شما هنگام رفنت  مقررایت را تعینی

�ک دستور مانع ورود شما به مح�ط مدرسه �ا ماندن در آن و �ا در سایر اما�یف � شود که فعال�ت های مدرسه در آن انجام � شود. این  
 ند زمان ها، �ا محل هایی شود که دستور در مورد آنها صدق ن� کند. دستور ممکن است شامل ج���ایت مان

س است. شما � توان�د   اینجا اطالعات ب�ش�ت در مورد دستورات ا�میف جامعه مدرسه  �ک و�دئو تماشا کن�د که به شما کمک   اینجا در دس�ت
 � کند بدان�د دستورات ا�میف جامعه مدرسه چه کار � کنند. 

  

 �ک دستور فوری برای چه مدت است؟ 

ف � گ��د این مقررات برای چه مدیت اعمال � شود. طوالیف ت��ن مدیت که �ک دستور � تواند اعمال شود   روز   ۱۴این دستور همچننی
 است. 

  

وی کنم چه اتفا�ت برای او � افتد؟   ا�ر �ک فرزند در مدرسه دارم، حاال که با�د از �ک دستور فوری پ�ی

مدرسه شما با دقت در مورد این که این دستور چطور روی فرزند شما تاث�ی خواهد گذاشت و نحوە مراقبت شما از وی فکر کردە است.  
 مراقبت شما از وی �ا مانع مشارکت شما در آموزش وی شود. قرار ن�ست �ک دستور مانع 

�' خواهد داد.   ف فرصت ممکن �س از این که به شما �ک دستور دادە � شود، مدرسه شما به شما �ک 'پروتکل ارتباطات و دس�ت در اولنی
�ــــح خواهد کرد:   این موارد ز�ر را ��ش

 خواهد شدچطور به شما در مورد آموزش فرزندتان اطالع دادە  •
 چطور فرزند شما � تواند به طور ا�من به مدرسه برود و در فعال�ت های مدرسه مشارکت داشته باشد  •
 چه کار خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود از فرزند شما حما�ت و مراقبت � شود.  •

  

 ا�ر با �ک دستور فوری موافق نباشم چه؟ 

ور آن با�د فورا دستور را برر� کند تا ببیند آ�ا با�د �ک 'دستور ا�میف جامعه مدرسه فرد مجازی که دستور را صادر کردە است �س از صد 
سا�ت وزارت آموزش و  از و�  این قسمت ادامه دار' صادر کند �ا این دستور را لغو کند. اطالعات ب�ش�ت در مورد دستورات ادامه دار در 

س است.   پرورش در دس�ت

شما � تواند در هر زمایف گزار�ش ارائه ده�د برای این که توضیح ده�د چرا به طور خا� عمل کردە ا�د، این چطور روی شما �ا فرزند  
ف د�گری که ممکن است الزم باشد بدانند. برای مثال، ممکن است بخواه�د  به مدرسه اطالع ده�د که    شما تاث�ی خواهد گذاشت �ا هر چ�ی

ف به مدرسه ادامه ده�د.    فرزند شما دارای �ک معلول�ت است تا آنها اطمینان حاصل کنند شما � توان�د به حما�ت از او برای رفنت

در و�سا�ت وزارت آموزش و    اینجا �ک گزارش کتیب � تواند به صورت �ک ا�م�ل �ا نامه برای فرد مجاز باشد. شما � توان�د از قالیب که  
 پرورش وجود دارد استفادە کن�د.  

ف � توان�د از �ک فرد د�گر  ا�ر ن� خواه�د �ک گزارش کتیب ارائه ده�د، � توان�د تقاضا کن�د �ک گزارش شفا� ارائه کن�د. شما همچننی
جم شما.  بخواه�د که از طرف   شما گزارش دهد، برای مثال مددکار معلول�ت �ا م�ت

  

وی نکنم چه اتفا�ت � افتد؟   ا�ر از �ک دستور پ�ی
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�ت مراجعه کند تا شما را مجبور کند از دستور   وی نکن�د، ممکن است مدرس به دادگاە مج�س�ت ف شدە در دستور پ�ی ا�ر از مقررات تعینی
وی کند.   پ�ی

�ت به  این نت�جه برسد که اقدام شما در دنبال نکردن �ک دستور اشتباە بودە است، آن وقت ممکن است:  ا�ر دادگاە مج�س�ت

 از شما بخواهد که �ک ج��مه پرداخت کن�د   •
وی کن�د  •  از شما بخواهد که از دستور پ�ی
وی کن�د  •  از شما بخواهد اقدام مشخ� انجام ده�د تا از دستور پ�ی
 د�گری که دادگاە فکر � کند مناسب است انجام ده�د. از شما بخواهد که هر کار  •

وی از �ک دستور به زندان نخواه�د افتاد، دچار سابقه ک�فری �ا مجازات ک�فری نخواه�د شد.    شما به دل�ل عدم پ�ی

  

/شفا� �ا کم� د�گر ن�از داشته باشم چه؟  جم کتیب  ا�ر به �ک م�ت

جم شفا� �ا �ک ف ، م�ت جم کتیب رد حا� ن�از دار�د، � توان�د به مدیر مدرسه اطالع ده�د تا کمک کند این حما�ت را در�افت  ا�ر به �ک م�ت
 کن�د. 

ف � توان�د برای در�افت حما�ت ب�ش�ت با دف�ت منطقه ای وزارت آموزش و پرورش   ا�ر فرزند شما به �ک مدرسه دولیت � رود، شما همچننی
�د.    تماس بگ�ی

ق و�کتور�ا   شمال �ش

 1300333231تلفن:  

   nevr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

 شمال غرب و�کتور�ا 

 1300338691تلفن:  

   nwvr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

ق و�کتور�ا   جنوب �ش

 1300338738تلفن:  

   sevr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

 جنوب غرب و�کتور�ا 

 1300333232تلفن:  

   swvr@education.vic.gov.auا�م�ل: 

  

 ا�ر اطالعات ب�ش�ت بخواهم چه؟ 

 قسمت از و�سا�ت وزارت آموزش و پرورش مراجعه کن�د.  این برای کسب اطالعات ب�ش�ت � توان�د به 
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