
 

Αγαπητοί γονείς,  

Όταν τα σχολεία επιστρέφουν, είναι έντονη η ανακούφιση των γονιών και γίνεται αισθητή σε ολόκληρη την 

πολιτεία, ταυτόχρονα, με τα συνηθισμένα νευράκια της πρώτης ημέρας, τα δάκρυα και τις επευφημίες για τους 

νεότερους μαθητές και τα πρωτάκια μας.  

Καθώς εισερχόμαστε στο τρίτο έτος της παγκόσμιας πανδημίας, η ζωή είναι λίγο διαφορετική και αντιλαμβάνομαι 

ότι κάθε γονιός έχει τις ανησυχίες του για το τί επιφυλάσσει το 2022 για τα παιδιά του σχολείου. 

Μετά από αυτήν την αναστάτωση και την περσυνή διαδικτυακή εκμάθηση από το σπίτι, η Κυβέρνηση 

αντιλαμβάνεται ακριβώς πόσο σημαντικό είναι να δίνεται η ευκαιρία σε κάθε μαθητή να επιστρέψει στην τάξη και 

αυτό να γίνεται με ασφάλεια. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλοι στο εκπαιδευτικό σύστημα της πολιτείας μας εργάζονται πολύ περισσότερο 

για να ετοιμάσουν τα σχολεία μας να υποδεχτούν τους μαθητές με ασφάλεια την πρώτη μέρα. Είμαι εξαιρετικά 

ευγνώμων στους δασκάλους και στο διοικητικό προσωπικό μας, και ιδιαίτερα στους Διευθυντές και τους 

Υποδιευθυντές μας, για την καταπληκτική δουλειά που έχουν κάνει για να φτάσουμε  εδώ. 

Η ασφάλεια στα σχολεία είναι η κορυφαία προτεραιότητά μας και κάνουμε κάθε απαραίτητο βήμα για να 

αναδείξουμε ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των rapid tests (τεστ ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου) για κάθε μαθητή, με αύξηση του φυσικού και μηχανικού αερισμού, εύλογων απαιτήσεων για χρήση 

μάσκας, αυξημένου καθαρισμού και άλλων μέτρων. 

Τα τελευταία χρόνια μας δίδαξαν να περιμένουμε προβλήματα στο μέλλον, αλλά παρόλο που οι επόμενοι μήνες 

μπορεί να είναι προκλητικοί, η κυβέρνηση γνωρίζει τη μεγάλη διαφορά που μπορεί να κάνει κάθε μέρα σχολικής 

εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον. 

Οπότε, είμαι αποφασισμένος να κάνω τη φετινή χρονιά όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη για εσάς, τις οικογένειές 

σας και τα παιδιά σας, και ελπίζω ότι η επιστροφή στο σχολείο θα μειώσει λίγο την πίεση και για εσάς. 

Σας ευχαριστώ και πάλι για τις προσπάθειές σας τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και δεν έχω 

καμία αμφιβολία ότι αν συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί, θα ανταπεξέλθουμε σε όποιες προκλήσεις μπορεί να 

έχουμε μπροστά μας. 

Θα φροντίσω να σας ενημερώνω και τα σχολεία σας και το Υπουργείο Παιδείας θα σας ενημερώνει σίγουρα 

καθημερινά. 

Όλοι μας είμαστε ενωμένοι στην αποφασιστικότητά μας να δώσουμε στα παιδιά μας την καλύτερη ευκαιρία να 

λάβουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, παραμένοντας ασφαλείς, υγιείς και χαρούμενοι. 

Εύχομαι σε εσάς και τις οικογένειές σας ένα φανταστικό ξεκίνημα για το σχολικό έτος 2022.  

Με εκτίμηση, 

Dominic Perrottet MP 

Premier  

 


