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 تیلفون موبایل  سیاست/ پالیسی 
 سیاست

کلیه مکاتب دولتی ویکتوریا الزم دره تا یک سیاست یا پالیسی جدید تیلفون موبایل ره تطبیق ،  ۲۰۲۰تاریخ سر از
تا تمام موبایل تیلفون ها خاموش شوده ده مکتب آورده شونه و ده جای محفوظ ده  ایجاب موکه نهت که نه. ای سیاس

 روز مکتب نگهداری شونه.

 مقصد این پالیسی ای استه که تا:

یک محیط مصون ره بلدی آموزش شاگردا بدون استفاده نا مناسب تیلفون موبایل) شامل آزار سایبری( یا  •
 اخالل ها

 .آمزیش اجتماعی و فعالیت های جسمانی در وقت تفریح و صرف غذا فراهم سازه فرصت های بزرگ بلدی  •

 تحقیق

ده   ںپیش خودو   تیلفون هاجدید تیلفون موبایل همراه با تحقیقات انجام شده  نشان میده که داشتوی  سیاست
میتانه اخالل ایجاد که نه  ں، توجه و تنظیم حواس یادآوردوں،  یادگرفتو ،  موتانه شاگردا ره ده تفکرصنف ها 

ده صنف ها موتانه  و بلدی سو استفاده ده مکتب باشن. همچنان مشخص شده که داشتوی غیرقانونی تیلفون 
خالصه ای از تحقیق  یگو تضعیف بسازه. ره  ، آموختن ده خاطرسپردن توجوه و تنظیم حواس ظرفیت تفکر

) تحقیق تیلفون های موبایل(    www.education.vic.gov.auیه   وزارت تعلیم وترب   ده وسیب سایت 
   موجود استه.

 

 سواالت متداول پرسیده شوده

 ن؟بیر قتی خو ده مکتبآیا شاگردا هنوز هم میتانن تیلفون موبایل ره   
مگم ای باید خاموش شده و ده طول روز مکتب ده جای محفوظ  ،بیرنشاگردا میتونن تیلفون موبایل ره ده مکتب 

 گذاشته شونن. والدین اگه ضرورت دشته باشن می تانن اوالدهای خودونشو ره از طریق دفتر مکتب تماس بیگیرن.

 
 وجود دره؟ ئیموارد استثنابلدی استفاده آیا 

، در جایی که از تیلفون بلدی مدیرت کمی اجازه قایل استه. ده طور مثال استثناءاتسیاست جدید تیلفون موبایل بخش 
معلمان میتانن استثناء یاد گیری  استفاده شونه. یا اجراات یگو وضعیت صحی یا پشتیبانی از یگو فعالیت  آموختوں

دیگه ره مدیر مکتب میتانه اعطا که نه. اطالعات بیشتر ده باره استثناءات ره مکتب  کلیه استثناءات ره اعطا که نن.
 طفل شمومیتانه فراهم که نه.

 
 عواقب شاگردانی که ده زمان درس مکتب با تیلفون موبایل گیر بیاین چه خات باشه؟

های انضباطی فعلی  پالیسیں استفاده می که نن با روشی مطابق به مکتب از تیلفون موبایل خودنشو شاگردانی که ده 
 که نه. ہئاراشد. مکتب فرزند شمو میتانه اطالعات بیشتری ره ده ای باره بلدی شمو تمکتب برخورد خا

 
 به عنوان مثال ساعت های هوشمند استه؟ ،آیا ای پالیسی جدید شامل دیگه دستگاه های سیار
های پوشیدنی مانند ساعت های هوشمند ویا  یای سیاست جدید در حال حاضر ده مورد فن تکنالوژ

محدودیت  ںکاربرد ندره. مکاتب ممکن استه ده خط مشی مکتب محلی خودنشو ( iPadsآی پاد ها ) 
 .های ره ده استفاده از چنین دستگاهایی شامل که نن

  

 بلدی معلومات زیاده

 بلدی دسترسی ده سیاست تیلفون موبایل ده مکتب طفل خودنشو ده تماس شونین.
 

http://www.education.vic.gov.au/

