
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

THORNLIE PRIMARY SCHOOL COVID-19 Response Plan 
19-کوویدطرح مقابله ی مکتب ثورنلی با   

LEARNING CONTINUITY IMPLEMENTATION PLAN 

 طرح جامعه ی آموزشی برای تداوم تعلیم 
 

In the event of a lockdown, this following plan outlines the sequence of events for communication and continuity of learning 
that Thornlie Primary School will implement should it become impossible to continue the core school business of teaching 
and learning in a face to face setting, and students commence Learning at Home (Remote Learning). 
در صورت قرنطینه شدن استرالیای غربی و غیرممکن شدن آموزش حضوری در مکتب که وظیفه ی اصلی ما در مکتب ثورنلی هست، 

 الگوریتم زیر ترتیب وقایع را برای تداوم   تعلیم و تعلم شاگردان مکتب ثورنلی  از راه دور به شما نشان میدهد.
  
 

PREMIER ANNOUNCES A PARTIAL OR FULL LOCKDOWN  

قرنطینه را اعالم میکند. نطینه کامل یا نیمای غربی خبر قراسترالی ایالت فرماندار  
 

 

Notification of a Lockdown   
 اعالم قرنطینه

Principal notifies school community, via SMS of lockdown conditions: 
 تِکست اعالم میکند. مکتب از طریقِ  خبِر قرنطینه را به کارمندانِ مدیر مکتب 

Partial lockdown: staff on school site, students commence Learning at Home (Remote Learning), 

( را شروع ) آموزش از راه دور خانه در تحصیللکن شاگردان  ،یفه مشغول خواهند بودمکتب در مکتب به وظ کارمندانِ : قرنطینه نیم

 میکنند.
Full lockdown:  school closed, no staff / students on site: commence Learning at Home (Remote Learning). 

میشود. آموزش در خانه ) آموزش از  مکتب به طور کامل تعطیل میشود. هیچ شاگرد یا کارمندی در مکتب حاضر ن: تمام قرنطینه 

دور( شروع میشود.راه   
 

 

Students access online learning resources (ongoing): Reading Eggs, Mathletics.  
Reading Eggs, Mathletics ( از قبیل به طور مداومشاگردان به صورت آنالین به منابع آموزشی دسترسی خواهند داشت)   

Teachers will monitor student’s Mathletics and Reading Eggs activity and set individual student tasks. 
خانگی  برا میکنند. وزشی، به طور مداوم نظارت در این وبسایتهای آم شاگردانو پیشرفت   استادها بر فعالیت متناسب با ی هر شاگرد، کار 

 توانایی او تیار میشود.
Resources on Thornlie PS website:  www.thornlieps.wa.edu.au ‘Learning at Home’ tab, 

www.thornlieps.wa.edu.au منابع آموزشی همچنین بر روی وبسایت مکتب ثورنلی 
   از طریق لینک Learning at Home قابل دسترس خواهد بود.

Resources on the Dept. of Education WA website: https://www.education.wa.edu.au/learning-at-home 

https://www.education.wa.edu.au/learning-at-homeمنابع آموزشی بروی وبسایت وزارت تعلیم و تعلم ایالت استرالیای غربی 
‘Learning at home’ tab.  

قابل دسترسی میباشد.  Learning at home  از طریق لینک 
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School community is kept informed of any changes via SMS from the Principal  
را با تِکست از هر گونه تغییری خبردار میکند. مکتب مدیر مکتب، کارمندان  

and updated information can be accessed on the 
  ر رویهمچنین معلومات جدید را ب

Thornlie PS website:  www.thornlieps.wa.edu.au 
www.thornlieps.wa.edu.au:وبسایت مکتب ثورنلی 

‘Response to Covid-19’, tab. 
 از طریق لینک ’Response to Covid-19  میتوانید ببینید. 

 

By Day 5 teachers will have contacted students twice via their parent / carer contact telephone / email. 

و یا ایمیل  والدین و یا مراقبین   آنها تماس خواهند خود از طریق تلفن  عه با شاگردان  استادها حداقل دو دف ،قرنطینه پنجم   تا روز  

 گرفت.
In the event, lockdown continues past Day 5, teachers will continue to contact students  

at least twice in a 5-day period. 
.تماس خواهند گرفت شاگردانبا ، روزه 5دوره  هرمعلمان حداقل دو بار در نج روز تداوم پیدا کند، اگر قرنطینه برای بیشتر از پ  

 
 

 

Learning Packages 
 بسته های آموزشی

On Day 4 - 5 Parent / carers informed via SMS, email and on TPS School Website  
when Learning Packages will be posted, or arrangements made for collection. 

 آموزشی بستهدر روز چهارم یا پنجم، والدین یا مراقبین تِکست یا ایمیلی دریافت خواهند کرد که به آنها خبر میدهد چه زمان میتوانند 

 را تحویل بگیرند و یا چه زمان بسته برای آنها پُست خواهد شد.
 
 
 

 
The admin can be contacted during school hours via email: Thornlie.ps@education.wa.edu.au 

and during a partial lockdown on 9 232 3450.  
 در صورت اعالم نیم قرنطینه میتوانید در ساعاِت اداری با کارمندان ما از طریق تلفن 92323450 و یا ایمیل 

 Thornlie.ps@education.wa.edu.au تماس بگیرید.
Please notify the school if you have not received any communication from the school  

within two days of a lockdown.  

 لطفاٌ اگر تا دو روزبعد از شروع قرنطینه  از مکتب هیچ تماسی دریافت نکردید به ما از طریق ایمیل یا تلفن خبر بدهید.
 
 

Farsi-Dari 
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